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

Представници Града Вршца, Војске, Полиције 
и Удружења ратних војних инвалида заједно са 
другим организацијама, породицама и пријатељима 
Вршчана страдалих у ратовима деведесетих година 
прошлог века, положили су венце на споменик 
“Лала”, у Малом парку, код Геронтолошког центра.

Сваке године, 8. новембра, на Дан Светог 
Димитрија, на овај начин указује се поштовање 
према суграђанима који су храбро и трагично, као 
војници и полицајци, изгубили животе током рата 
у Хрватској, Босни и Херцеговини и на Косову и 
Метохији.

У име Града Вршца венац су положили чланови 
Градског већа Татјана Николић и Милош Васић.

Споменик Лала подигнут је у знак сећања на 
Балан Савицу (1961-1993), Балог Атилу (1968 - 
1999), Васиљевић Србослава Гадафија (1962 - 1999), 

Ердеи Петра (1964 - 1991), Кирхнер Жељка Кикија 
(1970 - 1999), Матић Предрага Пеце (1961 - 1992), 
Милосављевић Милана Црног (1962 - 1992), Попов 
Славомира (1966 - 1991), Станковић Новицу Нолета 
(1959 -1999) и Хелберг Бобана (1964 - 1991).

Породице и пријатељи погинулих записали су на 
споменику:

“Да ли вам се некад догодило да, живећи 
у брижној садашњости, заслужено очекујући 
блажену сутрашњицу, неко вас у тренутку избаци 
из тог тока, прекине вам свагдашњицу, одузме 
сутрашњицу, а остави вам безнање и питање 
зашто?”

Б. Чарапић - Ризвић

СУБНОР Града Вршца већ трећу 
годину за редом спроводи акцију 
„Превентивом до здравља“. У оквиру 
ове акције 19 чланова вршачког  
СУБНОР боравило је, крајем 
прошлог месеца, у Соко Бањи, у 
Рехабилитационом центру Бањица, 
чији је власник СУБНОР Србије.

-Током боравка, уживали су пун 
бањски третман и терапију, коју 
је сваком појединачно, одредио 
лекарски тим Рехабилитационог 
центра, каже Драгољуб Ђорђевић, 
председник СУБНОР Вршац.  
Очигледно је да су задовољни и 
опорављени боравком у Соко Бањи.  
Након повратка, изразили су своје 
велико задовољство условима, 
комфором, гостопримством, 
стручношћу и квалитетом терапије 
Рехабилитационог центра Бањица.

Према речима Ђорђевића, 
пројекат СУБНОР-а „Превентивом до 
здравља“ финансијски је подржао 
Град Вршац.

-Овим путем истичемо подршку  
коју смо имали од своје кровне 
организације СУБНОР Србије и 

управе Града Вршца на коректним  
буџетским средствима, додељеним 
нашем програму „Превентивом до 
здравља“ те је захваљујући томе 
било могуће реализовати  подухват у 
оволиком обиму, истиче председник 
СУБНОР Вршац. Трошкови боравка 15  
чланова покривени су из сопствених 
извора и средствима из буџета 
Града Вршца, по основу конкурса 
за социјална и здравствена давања, 
добијених захваљујући наведеном 
програму превентиве, који обухвата, 
месечне лекарске прегледе широког 
спектра, а од ове године и опоравак 
и рехабилитацију у Соко Бањи. У овој 
групи, два наша члана боравила су 
десет дана о трошку СУБНОР Србије, 
док су двоје, по личној жељи, сами 
сносили трошкове,  али  у аранжману 
СУБНОР Вршац.

Међу онима који су боравили у 
Соко Бањи, у Рехабилитационом 
центру Бањица , била је и 
деведесеттрогодишња Даница 
Стојнић.

- Даница Стојнић је била ратна 
болничарка, подсећа Ђорђевић. 

Задовољна је боравком у Соко Бањи, 
јер  имала је, каже,  пуну пажњу 
својих млађих другарица и другова,а 
посебно свакодневну бригу своје 
собне колегинице Марте Медаковић.

Из СУБНОР Вршац поручују да 

ће се трудити да се оваква пракса 
настави јер се показала врло добром 
на обострано задовољство како 
корисника, тако и организатора.

Ј.Е.

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ПРЕВЕНТИВОМ ДО ЗДРАВЉА“

ЧЛАНОВИ СУБНОР-А НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СОКО БАЊИ

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК “ЛАЛА”

СЕЋАЊЕ НА ВРШЧАНЕ СТРАДАЛЕ У 
РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ

Чланови СУБНОР Вршац у Соко Бањи
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ОБАВЕШТЕЊЕ 
ЗА УЧЕСНИКЕ 

КОМАСАЦИЈЕ У 
КАТАСТАРСКИМ 

ОПШТИНАМА 
ИЗБИШТЕ, УЉМА И 

ВЛАЈКОВАЦ

Обавештавају се 
учесници камасације са 
подручја КО Избиште да 
се од дана објављивања 
одлуке о спровођењу 
комасације на подручју 
наведене катастарске 
општине не може вршити 
изградња објеката и 
подизање вишегодишњих 
засада и усева.

 Ако учесник комасације 
наведена улагања изврши 
после дана објављивања 
одлуке о спровођењу 
комасације, неће имати 
право накнаде за извршено 
улагање у објекат или 
вишегодишњи засад на 
земљишту које се налази 
на подручју КО Избиште, а 
које је у комасационој маси 
односно које је предмет 
комасације.  

Обавештавају се 
учесници камасације са 
подручја КО Уљма да се од 
дана објављивања одлуке 
о спровођењу комасације 
на подручју наведене 
катастарске општине не 
може вршити изградња 
објеката и подизање 
вишегодишњих засада и 
усева.

Ако учесник комасације 
наведена улагања изврши 
после дана објављивања 
одлуке о спровођењу 
комасације, неће имати 
право накнаде за извршено 
улагање у објекат или 
вишегодишњи засад на 
земљишту које се налази на 
подручју КО Уљма, а које је у 
комасационој маси односно 
које је предмет комасације.  

Обавештавају се 
учесници камасације са 
подручја КО Влајковац да 
се од дана објављивања 
одлуке о спровођењу 
комасације на подручју 
наведене катастарске 
општине не може вршити 
изградња објеката и 
подизање вишегодишњих 
засада и усева.

Ако учесник комасације 
наведена улагања изврши 
после дана објављивања 
одлуке о спровођењу 
комасације, неће имати 
право накнаде за извршено 
улагање у објекат или 
вишегодишњи засад на 
земљишту које се налази 
на подручју КО Влајковац, а 
које је у комасационој маси 
односно које је предмет 
комасације.  

У Влајковцу је у четвртак, 2. новембра 
потписан Протокол о сарадњи представника 
Устецког региона из Републике Чешке и 
Локалне акционе групе Вршац, Бела Црква и 
Пландиште. Истог дана отворенаje  и почела 
почела са радом Канцеларија “Партнерство за 
територијални рурални развој - Село плус”.

Ради се о пројекту Локалне акционе групе 
- партнерства за територијални рурални 
развој у микро региону Вршац, Бела Црква 
и Пландиште, који реализује Устецки регион 
и Удружење Чешка Беседа Вршац, заједно са 
Градом Вршцем и општинама Бела Црква и 
Пландиште,  а уз финансијску подршку  Чешке 
развојне агенције.

-Овај пројекат проистекао је из пројектне 
сарадње Чешке беседе и Града Вршца, рекао 
је Славиша Максимовић, члан Градског већа 
за рурални развој, представљајући пројекат 
и похвалио активност Чешке беседе на 
успостављању сарадње између Републике 
Србије и Чешке Републике. Устецки регион 
се граничи са Немачком и један је од 
најуспешнијих у земљи.

Максимовић је подсетио на 
прошлогодишње активности које су 
претходиле потписивању Протокола и 
отварању Канцеларије у Влајковцу. 

-Ово је једна од кључних иницијатива 
Града Вршца и околних општина за наредних 
неколико година, а реч је о оснивању Локалне 
партнерске групе, односно партнерства за 
локални економски развој, сматра Мирослав 

Ступар, члан Градског већа за привреду. 
Суштина је да помажемо сеоским локалним 
месним заједницама и људима који живе и 
раде на селу да направе инфраструктуру да 
могу да користе фондове ИПАРД програма ЕУ 
који нам је отворен од ове године. 

Према речима Ступара, протеклих година 
било је спровођено неколико програма где су 
покушавали да формирају Локалне акционе 

групе, али држава још није имала своју 
методологију и правилнике о легализацији 
таквих типова организација.

-Држава је сада у процесу доношења 
правилника, још увек није усвојен и ми смо, 
кроз ову иницијативу са Чешком Републиком, 
дошли до значајних сазнања како је то у 
европским земљама, контактирали смо наше 
Министарство и учествовали у изради тих 
правилника, објашњава Ступар. Вршац је 
међу првима који ће, по новим условима, 
регистровати овако једно партнерство. А, наш 
град се увек максимално трудио да искористи 
европске фондове и ми се надамо да ћемо бити 
успешни у аплицирању код ових фондова. 

Новоформирана Канцеларија у Влајковцу 
направиће Стратегију регионалног руралног 
развоја Вршца и поменутих општина, а 
средства која се обезбеде намењена су 
директно сеоским месним заједницама за 
унапређење живота, очување културне 
традиције, обнову и развој села.

Своје потписе на Протокол о сарадњи 
представника Устецког региона из Републике 
Чешке и Локалне акционе групе Вршац, Бела 
Црква и Пландиште ставиле су Ева Хамплова, 
директорка Локалне акционе групе „Чешки 
север“, Хана Дуфкова, директорка Локалне 
акционе групе „Крушнохоржи“ и Данијела Боу, 
председница Удружења „Село плус“.

Ј.Е.

Захваљујући доброј сарадњи Града Вршца 
и „Чешке беседе“, овдашњег Удружења, 
настављен је континуитет сарадње са 
пољопривредним произвођачима Чешке 
Републике. Делегација из Чешке приредила 
је презентације и пренела своја искуства 
вршачким пољопривредницима, у Градској 
кући, 2. новембра.

Презентације су биле везане за пројекат „Од 
њиве до трпезе“, продаја пољопривредних 
производа са кућног прага малих 
пољопривредних газдинстава, а свој програм 
пољопривредне механизације представила је 
чешка дистрибутерска кућа.

- Када је прошли пут била чешка 
делегација, замолили смо их да доведу неког 
пољопривредног произвођача који има тај 
циклус „Од њиве до трпезе“, тако да је данас 
била презентација везано за производњу 
шљива чешког произвођача, објашњава 
Слободан Јованов, члан Градског већа задужен 
за пољопривреду. У међувремену се појавила 
и фирма из Чешке која врши дистрибуцију 
пољопривредних машина па су се и они 
представили нашим пољопривредним 
произвођачима.  Реч је о машинама које 

користе мања пољопривредна газдинства, 
до 50 хектара, највише о тракторима и 
прикључним машинама. Када смо упоредили 
цене, видели смо да је у Чешкој нешто јефтинија 
пољопривредна механизација па ћемо видети 
да их, у даљој будућности, повежемо са неким 
нашим дистрибутером да се оствари и тај вид 
сарадње.  

Презентацијама су присуствовали 
пољопривредни произвођачи са територије 
Града Вршца и околних општина који су били 
заинтересовани за представљен програм 
производње и прераде шљива, али и за цене 
трактора и прикључниих машина чешког 
дистрибутера.

Ј.Е.

ПРОМОЦИЈА ЧЕШКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПОЉОМЕХАНИЗАЦИЈЕ

РАЗМЕНА ИСКУСТВА И ДОГОВОРИ О САРАДЊИ

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ УСТЕЦКОГ РЕГИОНА И ЛОКАЛНЕ АКЦИОНЕ ГРУПЕ ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА И ПЛАНДИШТЕ

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА “СЕЛО ПЛУС” У ВЛАЈКОВЦУ

Потписивање Протокола у Влајковцу

Мирослав Ступар и Славиша Максимовић, чланови вршачког Градског већа
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Након двогодишњег 
спровођења Међународног 
програма „Еко-школе и вртићи“, 
Дечји вртић „Плави чуперак“ 
добио је „Зелену заставу“ 
којом је званично потврђен 
статус  „Еко вртића“. Признање 
за добијање новог статуса, 
„Плавом чуперку“ је уручено на 
годишњем састанку екошколских 
координатора, одржаном 
у Београду, у просторијама 
Интегрисаног образовног 
система за природне и друштвене 
науке,  крајем прошлог месеца. 
Запослени у „Плавом чуперку“ 
не крију задовољство што је 
њихово ангажовање, заједно са 
малишанима Вртића, њиховим 
родитељима, уродило плодом.

-Од фебруара ове године, када 
је поднета пријава за добијање 
овог статуса, Вртић је остварио све 
прописане одреднице сугерисане 
програмом, објашњава Габријела 
Тошовић, координатор Еко 
програма Дечјег вртића„Плави 
чуперак“ . Међународни програм 
„Еко-школе и вртићи“ данас држи 
на окупу 52 државе света, а преко 
12 милиона деце и студената 
учествује у његовим еколошким 
корацима. 

Програм је директно подржан 
од стране Програма Уједињених 
нација за животну средину 
(UNEP) и организације УН за 

образовање, науку и културу 
(UNESCO) „као пројекат који има 
за циљ заштиту животне средине 
и промовисање образовања 
за одрживи развој“. У нашој 
земљи покровитељство овом 
програму пружа Министарство 
просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарство здравља 

Републике Србије.
-Вртић „Плави чуперак“ је, уз 

велику подршку Града Вршца, 
приступио овом програму са 
жељом да целокупни васпитно-
образовни процес подигне на 
виши, квалитетнији ниво који би се 
истицао својом јединственошћу и 
препознатљивошћу, наглашава 

Тошовићева. У својим настојањима 
да се афирмацијом деце, 
родитеља и свих запослених у 
вртићу заштити животна средина, 
приступило се изради сопственог 
програма, његовог општег циља 
и задатака који омогућавају 
његову реализацију. Вртић је 
веома брзо успешно остварио све 

прописане програмске смернице, 
а најважније су, свакако, оне које 
су деци давале активну улогу и 
подржавале их, развијале њихова 
сазнања, интересовања, водиле их 
у лакше поимање и изграђивање 
моралних принципа, будиле и 
јачале еколошку свест. 

Из „Плавог чуперка“ подсећају 
да васпитати и образовати 
дете предшколског узраста 
представља одговорно и важно 
стремљење ка будућности.

-У том стремљењу дете може 
да се изрази стваралачки и 
креативно, са јасном искром 
која светли управо захваљујући 
доживљајима, искуством и 
сазнањем прикупљеним још у 
детињству, сматра координаторка 
Еко програма „Плавог чуперка“. 
Водећи се овим, улажемо пуно 
рада и труда, а први постигнути 
резултати охрабрују нас да 
наставимо даље јер смо на 
правом путу.

Добијање статуса „Еко вртића“, 
„Плави чуперак“  ће наставити 
да подучава малишане да 
воле и чувају природу како би 
бригу о екологији водили и као 
одрасли људи. Кажу да се добре 
и лепе навике најбоље стичу у 
детињству.

Ј.Е.

Удружење за унапређење менталног 
здравља „Душевна оаза“ и Центар за 
ментално здравље Вршац покренули су 
акцију едукације вршачких средњошколаца.  
Реч је о промоцији активности које спроводе 
поменута установа и удружење, као и новина 
у лечењу менталних поремећаја. 

Прва оваква презентација одржана је у 
Хемијско - медицинској школи, 26. октобра.

Том приликом су предавачи мастер 
проф. филол. Мирослава Кућанчанин, дипл. 
социјални радник Анђелија Кручичанин 

и струковна медицинска сестра Светлана 
Ранђеловић упознали ученике и професоре 
ове вршачке средњошколске установе са 
лечењем менталних поремећаја.

Ова акција едукације покренута је у циљу 
превенције и заштите менталног здравља 
посебно деце и омладине, али и како би 
се унапредила свест грађана у локалној 
заједници о овом проблему.

Ј.Е.

КТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА “ДУШЕВНА ОАЗА”

ПРЕВЕНЦИЈА  МЕНТАЛНОГ  
ЗДРАВЉА  

„Плавом чуперку“ додељен статус „Еко вртића“

НАКОН ДВОГОДИШЊЕГ ТРУДА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА

„ПЛАВОМ ЧУПЕРКУ“  УРУЧЕНА „ЗЕЛЕНА ЗАСТАВА“

Едукација у Хемијско - медицинској школи 

Удружење за унапређење 
менталног здравља „Душевна оаза“ 
и Центар за ментално здравље 
Вршац презентовали су 31. октобра 
своје активности и новине у лечењу 
менталних поремећаја ученицима 
и професорима Гимназије 
„Борислав Петров Браца“. 
Предавачи су били мастер проф. 
филол. Мирослава Кућанчанин, 
струковна медицинска сестра 
Светлана Ранђеловић и Ђурица 
Попов.

Према речима организатора, 
циљеви презентације су  
превенција и заштита менталног 
здравља деце и омладине, као и 
унапређења нивоа свести грађана 
у локалној заједници.

Ј.Е.
Дружење са гимназијалцима

КТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА “ДУШЕВНА ОАЗА”

ЗДРАВ ДУХ ,ЗДРАВО ТЕЛО 
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Милан Ћулибрк је радио као 
војно лице, пензионисао се 
као пуковник вршећи дужност 
команданта Гарнизона Вршац. 
Током радног века селио се, због 
прекоманди, на сваких пар година, 
од Скопља, до Прилепа, Параћина, 
Урошевца, Београда, Вршца. 
Судбина је хтела да се након 30 
и више година поново врати у 
свој родни град Вршац из кога је 
отишао као једногодишња беба. 
Данас овде проводи пензионерске 
дане у кругу породице.

Како сте се определили за војни 
позив?

-Утицале су на то неке околности у 
средњој школи, предвојничка обука, а и 
мој брат Лазар је желео да будем војно 
лице. На пракси у Економској школи 
гледао сам књиговође како читав 
дан седе и пишу, купљено, продато... 
Нисам могао да замислим да читав 
живот проведем тако! Друго, кад је моја 
генерација завршила средњу школу, 
1966, није било посла овде. Један део 
је отишао у иностранство да ради, мали 
део се запослио овде, неки су отишли 
у милиционере, војску... Мој избор је 
био да се определим за један овако 
тежи пут. Уписао сам Војну академију у 
Београду, 1966. Школовање је трајало 4 
године: 2 у Београду, а после 2 у Бања 
Луци, специјализација за род оклопно-
механизоване јединице. Тако је 1970. 
моја класа - 23. класа Војне академије 
копнене војске завршила школовање.

Када и где добијате први посао?
-Ми смо изразили неке жеље, али нас 

из Војводине углавном су упућивали у 
даље Републике тадашње Југославије. 
Мени је запала Македонија, Скопље, 
Касарна Маршал Тито, 243. Оклопна 
бригада. Постављен сам за командира 
тенковског вода. Била је то елитна 
јединица, где је владала строга 
дисциплина, врхунско оспособљавање 
војника, старешина. То је специфичан 
род, све што се учи, проверава се у 
пракси: гађање, тактичке вежбе... Моји 
војници су одлично гађали, имао сам 
добре резултате, то је била одскочна 
даска за напредовање.  После 3 године 
примио сам дужност командира чете, 
онда сам постао заменик команданта 
батаљона и после 10 година у Скопљу, 
добијам прекоманду у Прилеп, где сам 
постављен за команданта оклопног 
батаљона. Опет селим своју породицу, и 
у Прилепу остајем 3 године. Онда идем 
у Београд на усавршавање - Командно 
штабна академија, 2 године, ранг 
магистра војних наука. По завршетку 
добијам чин мајора - први међу 

чиновима виших официра. Поново 
долазим у Скопље где ме распоређују 
у Команду армије за оперативца. Ту 
остајем 3 године па одлазим у Команду 
одбране града Скопља, постајем 
начелник Оперативне службе, опет 
на 3 године. Тако да се тај мој циклус у 
Скопљу заокружује на 16 година. Ја сам 
већ потпуковник и указује се прилика 
и одлазим у Титов Велес на дужност 
команданта моторизоване бригаде. 
Ту проводим 2 лепе, мирне године и 
почиње распад Југославије. Сви војни 
потенцијали , укупна војска треба сада 
да се исели из Македоније у Србију, 
у Параћин. Припрема је трајала пола 
године, кренула је колона дуга више од 

6 км. Тако сам стигао у то лепо, питомо 
место. Породица је била у Скопљу, син 
Горан је уписао ДИФ, ћерка Оливера 
била је 2. разред гимназије, супруга 
Зорица је тамо радила као професор. Ја 
сам морао да идем са својом јединицом 
у Параћин, питао сам шта они мисле. 
Рекли су да иду и они са мном. А, 
таман смо у Скопљу решили стамбени 
проблем, добили леп, трособан стан. 
У Македонији, на срећу, није било 
оружаних сукоба, била је велика 
пропаганда.

Колико остајете у Параћину?
-Само пар месеци и добијам 

прекоманду за Урошевац, на Косову. 
Одлазим на нову дужност - командант 
оклопне бригаде у Урошевцу. Како сад 
решити породично питање? Било је то 
већ време великог врења на Косову, 
атентата на војнике, појединце,  криза 
је доста ескалирала.  Нисам хтео децу 
да доводим тамо. Ћерку сам уписао у 
вршачку Гимназију, где је завршила 3. 
и 4. разред. Стан је још био у Скопљу, 
ту су били син и супруга, ја сам био 
у гарсоњери у Урошевцу. И тако смо 
провели 3 године. Онда добијам 
прекоманду за Ниш, у команду нишке 

армије, 1993. Купио сам стан у коме 
смо били супруга, ћерка и ја наредне 
3 године. Док сам био на одмору, 
зове ме генерал Мартиновић и каже 
да одмах дођем на дужност, добио 
сам прекоманду у Генералштаб. 
Шта сам могао, прекинем одмор и 
одем у Београд да примим дужност 
оперативца, водио сам једну армију. Ту 
сам провео пуне 3 године, затекне ме и 
НАТО бомбардовање. Та ратна дејства 
провео сам у Врховном штабу, у објекту 
где су убијена она двојица војника, 
пре пар година. Тада је објекат носио 
име Караш. То је огроман подземни 
простор. Били смо доле по 7 дана. Кад 
изађем, жут сам, миришем на земљу. 
Било је само питање тренутка када ће 
пасти неки разорни НАТО пројектил  на 
нас, гађали су свуда около. 

Када сте дошли у Вршац?
-Када се завршило бомбардовање, 

указало се место у Вршцу. Београд 
је био тежак за живот у то време, 
саобраћај никакав, недостатак 
намирница, још трају санкције, шверц 
на улицама... Дошао сам на упражњено 
место команданта вршачког Гарнизона. 
Дотадашњи командант - пуковник 
Цветковић прешао је у Хемофарм. 
Чудна је судбина војних лица, неки 
скоро цео радни век проведу у једном 
месту, а неки, као ја, селе се на сваких 
пар година и чешће. Ја сам имао 
читаву једну одисеју, а неке колеге не 
знају какве су муке селити се, тумбати 
породицу. Највише страдају деца, 
таман се социјализују, стекну друштво, 

онда поново долазак у нову средину, 
поново прилагођавање. 

На дужности команданта Гарнизона 
Вршац провео сам 3 године. Продао 
сам станчић у Калуђерици, који сам 
у међувремену купио, узмем плац у 
Хемограду и почнем да зидам кућу. 
За те 3 године таман је приведем 
крају, али уђем у силне кредите које 
је требало вратити. Супруга ми није 
нигде радила, ћерка је успела да се 
запосли као професор у Гимназији, 
син је радио у Београду. Тачно када 
сам навршио 57 година живота и 40 
година стажа, поднесем захтев и одем у 
пензију, 2003.  Једно годину дана било 
је тешко, оскудица. Знате, када одете у 
пензију, онда вас се више нико не сећа. 
Али, срећа, имао сам доброг пријатеља 
од мог кума Горана Орлића и он мене 
препоручи да одем за извршног 
директора у Банатпласт, индустрију 
полимера у Пландишту. Радио сам 
тамо 2 године и успео сам да отплатим 

све кредите за кућу. У међувремену 
дође и син из Београда, ћерка настави 
постдипломске студије и магистрирала 
је економију. Ради као инокоресподент 
у Хемофарму.

И поред свега што сте прошли, 
да ли сте некад пожалили што сте 
се определили за војни позив? Да 
ли је остао жал за неком другом 
професијом?

-Ја сам сањао да будем журналиста, 
да радим у некој редакцији. Професор 
књижевности у Гимназији био ми је 
Светислав Јовановић - Маша. Имали 
смо литерарну секцију, дружили 
се, писали. Волео сам књижевност, 
литературу. Наставио сам то у војсци, 
имао сам услове да одем у Београд, 
у редакцију листа „Војска“, али ми 
нису дали прекоманду. Ја сам пуне 
22 године провео у Македонији, па 
онда Ниш, Београд, Вршац... Имао сам 
срећу овде у Вршцу да се мало бавим 
том уметношћу. Снимили смо једну ТВ 
емисију „Липа на сред срца“ од Васка 
Попе. Сабрао сам Васкове песме које 
говоре о липама, а режирао је Кресо 
Сидик, он је потпуковник тенкиста, 
радио је неко време у Вршцу, у ТВ Банат. 
Била је то дивна емисија, рецитовали 
смо, снимали липе у цвету, брег... „На 
нашем брегу постоји царство липа у 
којима сунце зри и злати. Одатле све 
до Дунава пуца равница и рађају се 
Карпати“ - ето, један детаљ из емисије. 

Имао сам и једну сарадњу са 
Позориштем, а тада је почела и 
обнова наше цркве. Имали смо дивну 
сарадњу са владиком Хризостомом, 
организовали смо донаторске вечере, 
сакупљали новац за цркву. Ту сам био 

ИНТЕРВЈУ

МИЛАН ЋУЛИБРК, ПУКОВНИК У ПЕНЗИЈИ, НЕКАДАШЊИ КОМАНДАНТ ГАРНИЗОНА ВРШАЦ:

ЧИТАВОГ ЖИВОТА ЧОВЕК ОСВАЈА СВОЈУ 
СЛОБОДУ, НАЈВЕЋУ ВРЕДНОСТ ЖИВОТА!
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активан. Дивно су се одазвали тадашњи 
директори Бабић, Шљивић, Кнежевић... 

Како проводите пензионерске 
дане? 

-Пензионерски живот је монотон. 
У животу је важно ишчашити ту 
баналност свакодневице. Најбитнија 
ствар у животу је освајање слободе, да 
бисте се осетили слободним, морате 
да освојите слободу. Тако сам саградио 
леп брод, катамаран, 10 м дужине, 
3,5 ширине, био сам главни дизајнер. 
Пуних 6 година пловио сам тим бродом 
са својим друштвом од Влајковца, па 
преко бране у Кајтасову, до Паланке на 
Дунаву, ишли смо у Рам, Градиште... 

Ишли смо и на друга лепа путовања. 
Кренемо аутомобилима из Вршца 
и идемо за Москву, обиђемо сва 
занимљива места, све знаменитости. 
Путовали смо маршутом којом је 
Наполеон нападао Москву. Правац 
је Варшава, Брест - град у Белорусији 
на граници са Пољском, онда преко 
Минска, Смоленска до Москве. 
Путовање оплемени, има неку епску 
димензију. 

Ове године смо ишли на врх Атоса. 
То је пирамида која се диже из мора, 
2.033 м у вис.  Висина је као да се 7 
пута пењете од вршачког парка до 
Куле. Преголема лепота, свуда около 
море... Ја сам вероватно један од 
најстаријих људи који се попео на врх 
Атоса. Велика је стрмина, а стаза оштро 
камење, многи су покидали обућу. 
Одатле онда одемо у Солун, обиђемо 
Зејтинлик, па онда на врх Кајмакчалана, 
Капију слободе. Та ме путовања напуне 
позитивном енергијом. 

Која је Ваша животна филозофија?
-Круцијално, суштинско у животу је 

да будемо слободна бића, да нас нико 
не тлачи, угњетава. Поготову данас то 
долази до изражаја, на свим нивоима, 
од мобинга до планетарног нивоа, 
увођења санкција... све се више ради на 
ограничавању слободе људи, држава, 
народа, појединаца. 

С друге стране, никада ми у животу 
није сметала дисциплина, чак ни у оном 
најригиднијем, најгрубљем облику, 
ако смо удружени и сви подједнако 
подносимо тешкоће. Али, ако се неко 
извлачи, саботира, а други за њега вуку, 
онда то више није дисциплина, то је 
иживљавање. Ја нисам био послушник у 

војсци. Када су грубе ствари, које немају 
логику, увек сам се супротстављао. На 
пример, када овде у гарнизону кажу да 
када буду демонстрације, да изађем са 
тенковима на улицу и да то растурим. 
Директно одговорим Генералштабу да 
моји тенкови неће изаћи на улицу и 
наредим да се напише извештај. Боље 
да идем са дужности, јер то није начин. 
Битно је да схватимо где је мера, докле 
сила може да иде, а када она постаје 
злоупотреба. У том сегменту нисам био 
послушник, чак сам долазио у сукоб 
овде са појединим истакнутим људима. 

Реците нам нешто о Вашим 
биографским подацима. 

-Ја сам рођени Вршчанин, 
послератна генерација 1946. која је 
поднела тај послератни период велике 
кризе, немаштине. Живело се да се 
преживи, није нам преостајало ништа 
друго него да учимо и да радимо. 
Као средњошколац, радио сам јако 
тешке послове. Родитељи су били 
земљорадници. Орало се коњима, 
жито се косило косом, кукуруз брао 
ручно, није било трактора, комбајна. 
Све сам то радио. 

Отац Коста и мајка Ђуја сахрањени су 
овде у Вршцу. За време рата, породица 
ми је била раздвојена. Живели су у 
селу Стабанџа код Бихаћа. Муслимани 
су формирали плаву дивизију и народ 
у том делу је остао незаштићен од 
свих. Плава дивизија кренула је у 
масовне покоље, комплетна села су 
спаљена, сравњена са земљом. Људи 
су морали да беже, део је одлазио у 

партизане, а део у избеглиштво. Отац 
је са двојицом синова, мојом старијом 
браћом, отишао у Шурбановац код 
Соко Бање , а мајка је, са двоје деце, 
прешла у Хрватску, у Жировац. Ту је 
провела 4 године радећи код једног 
газде и тако хранила то двоје деце. 

Кад се рат завршио, требало се негде 
вратити.  Село је било спаљено. Не 
знам како, али мајка и отац су се срели 
овде у Вршцу. Нису овде имали никакву 
родбину, судбина је изгледа хтела да 
то буде Вршац. Мој отац је био частан 
човек. Добио је овде колонизацију, 
једну швапску кућу од Немаца који су 
избегли. Родитељи су у тој кући били 
свега 2 године и ту сам се ја родио. Отац 
није хтео да живи у тој кући. То је туђа 
кућа, говорио је. Скупио је породицу 
и поново се вратио  у Стабанџу где су 
започели нови живот. Ја сам, као беба 
од годину дана, однет тамо. У Стабанџи 
сам завршио 4 разреда, није било 
више, и одем код тетке у Темерин, код 
породице Дракулић. Моја судбина је 
била да рано, још као дечак одем од 
породице. Када сам завршио основну 
школу, брат Лазар позвао ме је да 
дођем код њега у Вршац да завршим 
Економску школу. Кад сам био при 
крају економске, родитељи продају 
имање у Босни и врате се у Вршац, купе 
једну кућу и остану овде да живе. Тако 
је Вршац постао наш град.

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

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

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

-У 1140. броју “Вршачке куле”, у интервјуу са афористичаром 
Зораном Ђуровићем поткрала се грешка. У тексту стоји: “ 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. 
А треба : Само је колега Бојан Љубенковић из “Вечерњих новости” 
читао један афоризам више од мене, а сви остали по неколико 
мање, а неки чак и дупло мање. Извињавамо се господину Ђуровићу 
и читаоцима.
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Пустара Балад или Балат помиње се 
као насеље од 1385. па до 1446. године. 
На старо насеље подсећа балатов салаш, 
западно од села. До краја 17. века ово 

насеље се помиње у писаним документима. 
За време Турака имала је свега 15 домова, 
али је једино насељено место заједно са 
Великим Гајем за време владавине Турака 

у нашој општини. Кроз 18. век помиње се 
као ненасељена пустара.

Крајем 18. века ову пустару откупљује 
темишварски спахија Јосиф Маленица, који 
је у то време већ поседовао Стамору и Мали 
Гај, насеље у данашњој  Румунији и Велики 
Гај. Касније, по усменим казивањима 
Милешева, кустоса вршачког музеја, ове 
поседе откупљује барон Ернест Данијел. 
Од друге половине 19. века постоје две 
веће групе  салаша, Мали и Велики Балат 
са око 600 становника и то углавном 
спахијских радника Мађара и Немаца, 
чувара стоке и поља, дакле беземљаша. 
Њима након Првог светског рата није био 
признат статус аграрних  интересената, па 
су морали да напусте посед.

Прво веће насеље било је након 
Првог светског рата, 1921. године када су 
у Балат стигли први колонисти, аграрни 
интересенти из Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Хрватске - и то из Лике, Крајине, 
вараждинске жупаније, затим из Далмације 
а мањи део из Србије. По Летопису Српске 
Православне Цркве, на имање барона 
Ернеста Данијела до краја јуна 1925. 
насељено је око 135 породица. Први 
председник ове насељеничке аграрне 
заједнице  био је добровољац Стојић 
Максимовић из Приједора – Босна. Нови 
становници су насељавани по спахијским 
зградама, а 1924. већ су неке  породице 
почеле саме да зидају своје куће.

Како стоји у Летопису, сваки насељеник 
имао је право да добије 8 и ¾ ланаца 
добре земље, а они који су у почетку 
дошли добили су инвентар од пољског 
радила, коње, кола, овце, свиње и неке 
машине потребне пољопривреди. 
Начин обрађивања земље примили су 
од овдашњих Срба староседеоца. Начин 

облачења такође. Тако је у летопису СПЦ 
записано „Одело, нарочито женске почеле 
су носити као и остале Гајчанке, а мушки 
зими шубаре и грудњаке. Хлеб праве од 
пшеничног брашна, а ради штедње по 
неки пут и од кукурузног“.

Балат 1925. године мења име у 
Александров Гај.

Те 1925. у Александровом Гају постојала 
је школа са 40 ђака.

У јануару 1926. населила се из 
Батање из Мађарске 91 породица. 
Ови насељени оптанти били су прво 
насељени у Македонији у околини Штипа 
и због тешких услова живота тражили су 
од ондашњег Министарства аграра да их 
преселе. Тако су стигли у Александров Гај. 
За њих у Летопису СПЦ пише: “Ови су људи 
мирни и побожан народ, често посећују 
цркву, радни су и штедљиви, а што им је од 
особите важности и похвале, да међусобно 
живе у потпуној слози и заједничком 
помагању“.

Насеобина Александров Гај изабрала је 
себи за патрона свету Богородицу, односно 
празник Рождества Пресвете Богородице 
- Малу Госпојину. Те 1926. године 21. 
септембра, служена је прва свечана  
литургија посвећена Рождеству Пресвете 
Богородице, у згради школе. Исте године 
организоване су су нове црквене општине 
у Александровом Гају, Великом Гају и 
Милетићеву са Кривом Баром, Абазијом, 
Великим Ритом и Биосегом. 

У Александров Гај у мају 1930. године 
доселило се 38 породица из Барање. Исте 
године била је велика оскудица за исхрану 
становништва, тако да су Немци из Великог 
Гаја купили око 300 катастарских јутара 
земље од Срба из Aлександровог Гаја.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (30)
КУПИНИК 

БАЛАД - АЛЕКСАНДРОВ ГАЈ

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски 

Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

Фондација за рехабилитацију 
Сперанца (Нада), као и лидер партнерства, 
заједно са темишварском филијалом 
организације „Save the Children” (Спасимо 
децу) и са Општином Пландиште 
спроводе пројекат „Заједно за инклузивну 
заједницу“ финансиран у оквиру интеррег 
програма Ipa Cbc Румунија – Србија, 
(општина Банлок, општина Ливезиле 
и општина Пландиште), општина 
Пландиште је добила путнички минибус 
марке Mерцедес са 20+1 седишта.

Вредност возила је 55.00,00 евра. 
Возило је намењено за потребе деце 
основних школа „Доситеј Обрадовић“ 
Пландиште, „Јован Стерија Поповић“ 
Велика Греда, „Јован Јовановић Змај“ 
Хајдучица, вртића „ Срећно детињство“ и 
за децу са сметњама у развоју.

Ово је још један у низу од пројеката 
успешне сарадње између Србије и 
Румуније.

ПРОЈЕКАТ “ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ” 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ДОБИЛА МИНИБУС



ПЕТАК • 10. новембар  2017. ВРШАЧКА КУЛА 99

Așa cum se obișnuiește la 
începutul unui interviu, Vă rugăm să 
vă prezentați cititorilor noștri. 

- Sunt născut la Coștei. Am 
frecventat Şcoala Generală din satul 
natal, după care am absolvit Şcoala 
Medie de Afaceri Interne de la Sremska 
Kamenica şi Şcoala Superioară de 
Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo 
Palov” din Vârşeţ. Dintotdeauna am fost 
pasionat de cultură, pentru că tradițiile 
moștenite din moși-strămoși trebuie 
păstrate cu s� nțenie. Pornind în această 
ordine de idei, în cadrul Societăţii 
Cultural-artistice „Mihai Eminescu” 
am evoluat ani în şir ca dansator.  În 
anul 1997, a fost ales la funcţia de 
vicepreşedinte al acestei societăţi, 
ca în anul 2000 să preiau funcţia de 
preşedinte, � ind numit şi la funcţia de 
coordonator al Trupei de Teatru ”Neica”. 
În momentul de față sunt angajat al 
Comunității Locale din Coștei și lucrezca 
jurat în cadrul Tribunalului din Vârşeţ. 

Sunt membru în Consiliul „Zilelor de 
Teatru ale Amatorilor din Voivodina”; 
membru în Departamentul pentru 
Cultură al C.N.M.N.R.S.; membru și 
vicepreședinte al Consiliului Marelui 
Festival și am fost  membru în Consiliul 
de Administraţie, în prima componență, 
a Institului Cultural al Românilor din 
Voivodina.

Sunt căsătorit și am doi copii, care la 
fel contribuie la păstrarea tradiției. 

Din anul 2000 îndepliniți funcția 
de președinte al S.C.A. „Mihai 
Eminescu” din Coștei. De-a lungul 
anilor, ați înregistrat succese demne 
de toată stima. Ce ați evidenția în 
mod aparte? 

- Aveți dreptate. De 17 ani mă 
găsesc în fruntea unei dintre cele 
mai renumite societăți culturale ale 
românilor de pe aceste meleaguri. 
Este o onoare și plăcere, dar și o mare 
responsabilitate. De-a lungul anilor am 
înregistrat foarte multe succese și am 
cucerit multe premii, însă poate că cel 
mai mare succes al nostru este faptul că 
am reușit să ne menținem continuitatea 
și să existăm până în prezent. În cadrul 
societății noastre activează mai multe 
secții și ne bazăm foarte mult pe munca 
cu copiii, deoarece lor le aparține 
viitorul.

Când vine vorba de premii, aș 
aminti că cinci ani consecutiv, din 
perioada anilor 2012 – 2016, am cucerit 
Marele Premiu la Festivalul de Folclor 
Românesc al Copiilor din Voivodina.

Dar, să mă reîntorc la perioada în 
care am preluat funcția de președinte 
al societății. În același an am reușit să 
cucerim Marele Premiu la Festivalul 
de Muzică şi Folclor al Românilor din 

Voivodina, precum şi premiul „Laza 
Nančić”, oferit de Centrul Cultural din 
Vârşeţ. M-am străduit ca S.C.A. „Mihai 
Eminescu” să se prezinte la toate ediţiile 
Marelui Festival şi de � ecare dată să 
cucerească menţiuni și premii de frunte. 
Ne-am prezentat şi la alte manifestări, 
atât în ţară cât şi în străinătate. Amintim 
turneele prin România, Ungaria, 
Bulgaria, Austria... În mod aparte țin să 
menționez că am reușit să organizăm 
cu succes două ediții ale Festivalului 
Copiilor (în 2012 și 2016) și o ediție a 
Marelui Festival (în 2011), am sărbătorit 
mai multe jubileuri, precum Centenarul 
Fanfarei, 100 de ani de la zidirea Casei 
de Cultură, am reușit să înregistrăm 
revista „Orizonturi coșteiene” al cărei 
fondator este Societatea noastră, am 
reușit să realizăm Monogra� a Trupei 
de Teatru „Neica” (1882-2007) , am 
readaptat și renovat Căminul Cultural și 
am avut nenumărate prestații pe scene 
diferite de la noi și din străinătate. 

Sub directa îndrumare a 
dumneavoastră, Festivalul de Folclor 
Românesc al Copiilor din Voivodina, 
și-a reluat activitatea. Ce ne puteți 
spune despre aceasta?

- Când este vorba Festivalul de 
Folclor Românesc al Copiilor din 
Voivodina, cred că reactivarea și 
reorganizarea acestui festival, în primul 
rând aparține S.C.A. „Mihai Eminescu” și 
unor oameni care au în înțeles că este 
nevoie să organizăm din nou Festivalul 
Copiilor. Am organizat ediția I la Coștei 
și datorita succesului pe care l-au avut 
copiii noștri, ne-a revenit cinstea ca 
din cinci în cinci ani, să organizăm 
acest festival în satul nostru. Deci, de 
la reactivare și până în prezent, am 
organizat deja două ediții și după cum 
am amintit deja, ne-am clasat de cinci 
ori pe locul de frunte. La ediția de anul 
acesta nu ne-am prezentat cu toate 
secțiile, pentru a oferi șansa și altora 
să cucerească Marele Premiu. Nu ar 
mai �  fost interesant să îl cucerim din 
nou noi, dar asta nu însemnă cu nu 
ne-am prezentat onest și am cucerit o 
sumedenie de alte premii.

Este foarte important ca Festivalul 
Copiilor să își mențină continuitatea, 
deoarece în acest mod, pregătim 
cadre pentru Marele Festival și pentru 
păstrarea tradiției noastre pe aceste 
meleaguri. Și un alt motiv pentru care 
insistăm cât mai mult să includem 
copiii noștri în activitatea culturală 
este că pentru ei este mai bine să vină 
la repetiții, decât să petreacă timpul în 
locuri nedecvate pentru vârsta lor. 

Editați revista „Orizonturi 
coșteiene”. Despre ce fel de revistă 
este vorba?

- Revista „Orizonturi coșteiene” a 
apărut din nevoia de a prezenta bogata 
activitate a S.C.A. „Mihai Eminescu” și 
nu numai, deoarece consemnăm și 
alte realizări din satul nostru. Până la 
� nele anului, va vedea lumina tiparului 
numărul 10 jubiliar, al revistei noastre. 
Revista este înregistrată la Biblioteca 
Națională, iar echipa care lucrează 
la editarea revistei este următoarea: 
Mariana Stratulat, redactor-șef și 
responsabil; Adam Ionică, redactor 
tehni și eu în calitate de coordonator și 
fondator. Revista este � nanțată pe bază 
de proiecte, astfel că surse � nanciare 
pentru editarea acestuia am primit 
de la Consiliul Național al Minorității 
Naționale Române din Serbia, 
Secretariatul Procincial și Municipiul 
Vârșeț.

Sunteți unul dintre autorii ai 
Monogra� ei Trupei de Teatru „Neica”. 
Cum a decurs munca la realizarea 
acestei monogra� i? Care sunt cele 
mai mari succese pe care le-ați 
înregistrat cu trupa de teatru?

- Trupa de Teatru „Neica” din Coștei 
datează din anul 1882. O tradiție atât 
de îndelungată ne obligă și era absolut 
necesar să realizăm o monogra� e, 
care să rămână drept mărturie pentru 
generațiile viitoare. Ne mândrim cu 
peste 100 de piese jucate pe scenă. 
În ultimii 20 de ani, la prestigioasa 
noastră manifestare „Zilele de Teatru”, 
doar trupa noastră s-a prezentat cu 
regularitate în � ecare an. La realizarea 
Monogra� ei am fost unul dintre 
autori, alături de Mariana Stratulat, dr. 
Luca Viorel, Ionică Adam și regretatul 
Ion Maigoan, după care am publicat 
o contribuție la Monogra� e, care a 
cuprins perioada anilor 2008 – 2012. 
La toate cele, m-am ocupat mai mult 
de partea organizatorică și mai puțin 

de scris. Materialele au fost foarte greu 
de adunat, astfel că o muncă de acest 
gen este foarte di� cilă, dar produsul 
� nal merită toată truda depusă. 
Monogra� a a fost publicată sub egida 
C.P.E. „Libertatea”, în anul 2007, atunci 
când am marcat jubileul de 125 de ani 
de activitate teatrală. 

Trupa de Teatru ”Neica” a cucerit 
de trei ori premiul I la „Zile de Teatru 
ale Românilor din Voivodina”, premiul 
publicului la Festivalul Provincial 
„Fedras”, la Festivalul Internațional de 
Teatru „Yorick” ne-am clasat pe  locul II, 
am participat de două ori la Festivalul 
„Infant” de la Novi Sad; ne-am prezentat 
cu succes și am cucerit o sumedenie 
de premii atât la noi în ţară şi România 
(Oravița, Anina, Câlnic, Reșița, Piatra 
Neamț, Iași, Tulcea). Trebuie să amintesc 

două momente istorice când vine 
vorba de teatru. În anul 2005 ne-am 
prezentat ca prima trupă românească 
în două localități din Serbia de Răsărit 
– Kladovo și Saltina de lângă Bor. Iar în 
anul 2015, am avut cinstea și onoarea 
de a ne prezenta pe scena Teatrului 
„Pygmalion” din Viena (Austria). Cred 
că suntem prima trupă de amatori care 
a avut ocazia să se prezinte în Europa 
de Apus. Iar noi am avut această șansă, 
chiar de două ori. 

Fiind pasionat de actorie, în anul 
2009, din lipsa rolurilor masculine, 
Viorel am urcat pe scenă ca actor. Pe 
parcurs a interpretat cu brio mai multe 
roluri, iar prestaţia sa scenică nu a rămas 
fără ecou, � ind premiat de � ecare dată, 
iar de două ori a fost laureat al „Zilelor”. 

De menționat că în cadrul S.C.A. 
„Mihai Eminescu” din Coștei funcționază 
și o trupă de teatru a copiilor, care 
realizează succese frumoase. În urmă 
cu trei ani micii actori din Coștei s-au 
clasat pe locul III la Festivalul de Teatru 

pentru Copii ”Arlechin”, iar anul trecut, 
pe locul II. 

Pe lângă cultură, activitățiile 
dumneavoastră se extind și în alte 
domenii. Ce ne puteți spune despre 
succesele înregistrate în calitate de 
primar al satului Coștei?

- Aici, lucrurile au evоluat în felul 
următor. În perioada 1996-2004, 
am fost ales ca membru în Consiliul 
Comunităţii Locale, iar în perioada 
aniilor 2004-2008 am îndeplinit funcţia 
de vicepreşedinte. Din anul 2013 
îndeplinesc funcția de președinte al 
Consiliului Comunității locale, sau cum 
se spune în satele noastre, de primar. 
Ca primar al coșteienilor, împreună 
cu membrii din sfatul comunal și 
membrii în Adunarea Municipiului 
Vârșeț, la fel putem să ne mândrim cu 
mai multe realizări: aș aminti în mod 
aparte lucrările desfășurate la Căminul 
Cultural, unde am reușit să adaptăm 
etajul II și să construim o galerie; un 
alt proiect desoebit de important este 
renovarea clădirii „Școlii vechi”, unde 
s-a � nalizat prima fază, ceea ce constă 
în construirea unei săli pentru diferite 
ocazii; sunt în toi lucrările la Parcul 
Național „Moara Mică”, unde dorim să 
construim un centru turistic; am reușit 
să construim un teren de baschet la 
Școala nouă și să-l iluminăm; la fel, a 
fost iluminat terenul de fotbal redus 
din partea de sat denumită „Cureche”; 
am construit mai multe poduri prin sat; 
am reparat drumurile agricule și multe 
altele activități, pentru binele sătenilor 
noștri. 

Planul prioritar pentru anul viitor 
este să se � nalizeze în întregime 
compelxul „Școala Veche”, unde ne 
dorim să construim o scenă de vară, 
deoarece se apropie jubielul de 150 de 
ani de la în� ințarea corului, astfel că ne 
pregătim din timp, pentru a marca acest 
jubileu la un nivel foarte înalt. Cu acest 
prilej, ne dorim să organizăm și Marele 
Festival, la Coștei. Cel de-al doilea 
proiect pe care dorim să-l � nalizăm la 
anul viitor, se referă la „Moara Mică”. 
Iar pentru a ne realiza cele propuse, în 
primul rând trebuie să reparăm drumul 
de acces spre „Moară”.

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

- Noi, ca minoritate avem toate 
drepturile în Serbia și aceste drepturi 
sunt la un nivel foarte înalt. Suntem 
apreciați și respectați, doar dacă sursele 
� nanciare pentru păstrarea culturii și a 
identității naționale ar �  mai mari, ne-ar 
�  mai ușor să ne desfășurăm activitățile 
propuse. 

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

- Informarea în limba română 
este la un nivel destul de înalt. Avem 
săptămânalul „Libertatea” care cuprinde 
aproape toată activitatea românilor 
din Voivodina. Suntem mulțumiți 
cu programul radio-televiziunii 
Voivodina, dar problema este că nu 
poate �  vizionat respectiv audiat, în 
toate zonele populate cu românii. 
Programul poate �  vizionat pe Internet, 
dar aceasta nu este soluția potrivită. 
Activitățile noastre sunt prezente și în 
presa locală, însă aș aminti că se simte 
lipsa emisiunii „Caleidoscop”, care a 
urmărit cu regularitate evenimentele 
din satele noastre. Ne-am dori să avem 
emisiuni de acest gen în posturile de 
televiziune locală. Apreciem gestul 
ziarului „Vršačka Kula” pentru a face 
auzită „Vocea românilor”.

T.S. 

VIOREL BĂLĂGEAN

CONTRIBUȚII INESTIMABILE LA PROMOVAREA CULTURII

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

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

VOCEA ROMÂNILOR

La Coştei, tradiţia moştenită din moşi-strămoşi, 
se păstrează cu s� nţenie! Un adevărat păstrător al 
tradiţiei, culturii și folclorului românesc este și Viorel 
Bălăgean care contribuie din plin la promovarea și 
valori� carea acestora. Viorel Bălăgean (n. 1974), din 
anul 2000 îndeplineşte cu succes funcţia de preşedinte 
al S.C.A. „Mihai Eminescu” din localitatea natală, iar 
în ultimii ani, se a� ă și la funcția de primar al satului. 
Îşi dă aportul deplin la păstrarea tradiţiei şi-i asigură 
perenitatea în generaţiile viitoare. În activitatea sa se 
bazează mult pe copii şi tineret, care în ultimul timp 
realizează succese demne de toată stima. Drept dovadă 
� ind faptul că cinci ani consecutiv, micii coșteieni au 
cucerit Marele Premiu, la Festivalul Copiilor.

Anul 2016 a adus Societății în fruntea căreia se a� ă 
Bălăgean o recunoștință foarte importantă – Charta 
Orașului Vârșeț pentru conservarea și promovarea 
creației tradițonale românești pe aceste meleaguri. 
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Књига „Као у соби са огледалима“ је прави 
мозаик ратних и поратних епизода, дирљивих, 
трагикомичних и потресних ситуација које су 
се с босанског ратишта расуле по овдашњим 
просторима. У центру сваке приче су човек и 

његов одраз у огледалу света. 
Испричана препознатљивим елиптичним пишчевим 

стилом и особеном књижевном формом, она је 
својеврсни пресек приповедачког опуса Владимира 
Кецмановића јер садржи све оно по чему су познати 
његови романи. 

Поводом изласка нове књиге Владимир Кецмановић 
је изјавио: „Верујем да сваки писац, био тога свестан или 
не, увек покушава да напише књигу какву би сам волео 
да прочита. Чини ми се да сам у овој књизи у томе успео“. 

На страницама књиге „Као у соби са огледалима“ 
преплићу се истина и лаж, приповедање и замишљеност, 
прошлост и садашњост. Писац нас упознаје с малим 
великим људима, углавном маргиналцима, и сведочи 
о њиховим успонима и падовима, о судбинама које су 
понекад веће и од живота и од литературе. У своју собу 
са огледалима Кецмановић уводи и своје ликове и своје 

читаоце, одраз човека на овим страницама одраз је 
света у коме живимо. Нису сви ти одрази лепи и угодни 
за око, али ће сваки од њих приуштити читаоцу изузетно 
читалачко искуство. 

Владимир Кецмановић је објавио романе „Последња 
шанса“, „Садржај шупљине“, „Феликс“, „Топ је био 
врео“, „Сибир“, „Осама“, „Каинов ожиљак“ (са Дејаном 
Стојиљковићем) и збирку приповедака „Зидови који 
се руше“. Добитник је награда „Иво Андрић“, „Бранко 
Ћопић“, „Меша Селимовић“, „Хит либрис“, „Витез српске 
књижевности“, „Печат времена“, „Перо Деспота Стефана“ 
и Велике Андрићеве награде института у Андрићграду. 
Његова проза доживела је више филмских, позоришних 
и драмских адаптација и преведена је на енглески, 
француски, немачки, украјински, мађарски и румунски 
језик. 

Књигу „Као у соби са огледалима” можете купити 
од 21. октобра у свим књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари www.del� .rs и на 
сајту www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

МОДЕРНА ВЕРЗИЈА ШЕКСПИРОВОГ „ОТЕЛА“ 

„НОВИ УЧЕНИК“ ТРЕЈСИ ШЕВАЛИЈЕ ОСВЕТЉАВА 
НЕОБИЧНА ИСКУШЕЊА НАШЕГ ДОБА 

Издавачка кућа „Лагуна“ недавно је објавила 
и пети роман пројекта Хогарт Шекспир, поново 
испричаног „Отела“ под називом „Нови ученик“ из 
пера Трејси Шевалије. Пројекат Шекспир издавачке 
куће Хогарт почео је измењеном верзијом 
Шекспирове „Зимске бајке“ Џенет Винтерсон, 
преко „Млетачког трговца“ Хауарда Џејкобсона, 
„Укроћене горопади“ Ен Тајлер и „Буре“ Маргарет 
Атвуд. 

Наше доба је толико заокупљено оригиналношћу 
да овај пројекат донекле делује вештачки – јер ова 
едиција у основи и јесте плод наручених дела. 
Мада, драмски писци из елизабетанског периода 
нису оклевали да преузму добро познате ликове и 
приче, а сам Шекспир је написао своја најпознатија 
дела користећи се туђим заплетима, док су ови 
бриљантни савремени аутори написали романе 
позајмљујући теме и мотиве из Шекспирових 
драма. 

Сада је пред нама „Нови ученик“ Трејси 
Шевалије. Шевалије је обрадила „Отела“ с циљем 
да осветли необична искушења нашег доба. Будући 
да не можемо тврдити да је ово класичан роман, 
онда, у најмању руку, можемо рећи да је у питању 
очаравајући експеримент. 

Радња романа „Нови ученик“ смештена је у 
основну школу у вашингтонском предграђу. На 
први поглед, чини се да је оваква поставка помало 
недостојна сплеткарења са којим се сусрећемо у 
Шекспировим комадима, али иако анахронизми 
делују чудно они савршено функционишу! У верзији 
Трејси Шевалије, Отелове подмукле манипулације 
смештене су у динамично окружење које укључује 
игралиште, шестаке, подерана колена и игру 
школица. Господа из Венеције често се понашају 
као блесава деца, а шестаци, како их Трејси 
Шевалије приказује, поступају прилично зрело за 
своје године. 

Измештање радње из прошлости у ону нама 
ближу стварност невероватан је изазов с обзиром 
на то да се у оригиналу радња одвија у неколико 
дана, од венчања до убиства. Али Шевалије овакву 
радњу успева да згусне јер се радња одиграва 
током једног јединог школског дана. То је једна 
од многих адаптација које изненађујуће добро 
функционишу. Школско игралиште је, као што се 
многи од нас сећају, позорница бурних емоција 
изазваних муњевитим заљубљивањима. 

Радња почиње једног пролећног дана. Ди, 
најпопуларнија девојчица шестог разреда, прва 
примећује новог дечака. Једини је црнопути ђак 

у школи, дистанциран од остале деце, одевен 
другачије, формалније. Ди је опчињена његовим 
самотњаштвом и сместа осећа потребу да га 
заштити. Не скривајући своја осећања према 
црном дечаку и будући потпуно непосредна, Ди 
открива да је он из Гане и да се зове Осеи. „Лакше 
је да ме зовеш О“, каже јој он, и одмах се насмеше 
једно другом због случајне везе између њихових 
имена: О и Д. „О има лепе равне зубе“, мисли Ди „а тај 
блесак белине на његовом тамном лицу подстакнуо 
је нешто у њој“. 

О је покренуо емоције и 
других јунака, што је дало 
прилику Шевалије да у роману 
истражи спектар расних 
ставова – од симпатије, па 
све до потпуног гнушања. 
Смештање радње романа у 
седамдесете године 20. века 
омогућило је ауторки да 
прати реакције на игралишту 
и у учионици у време 
револуционарне друштвене 
промене. Расно унифициран 
колектив подељен је на 
оне који новајлији желе 
добродошлицу и поред своје 
стрепње, и на оне који не 
осећају никакву потребу да 
сакрију своје сумње према 
тамнопутом уљезу. Успут, чују 
се и уобичајене флоскуле, а 
неке од њих звуче застарело, 
попут: „Ова школа није 
спремна за црног дечака“. 
Мада има и коментара које 
данашњи расисти радо 
изговарају: „Боја његове коже 
нема никакве везе са овим“. 

Али невоље са којима се О 
суочава не долазе од наставника или управника 
школе, чији се ставови могу лако препознати и 
о њима дискутовати. Ово му је, на крају крајева, 
четврта школа у протеклих шест година, и његова 
старија сестра га подучава филозофији Малколма 
Икса. О зна све о белцима и њиховим предрасудама 
и непознавању Африке, о њиховој језивој жељи да 
додирну његову косу, или о патетичном присвајању 
црначке културе. 

Оно на шта није био припремљен јесте другар 
из школе по имену Ијан, чија адолесцентска душа 

кипи од љубоморе и зависти. Први пут га опажамо 
како малтретира неке четвртаке на вртешци да 
би им припало мука. Примећује Осеијеву и Диину 
заинтересованост за њега. „Ијан би увек приметио 
свакога ко крочи у његово царство, јер игралиште 
је припадало њему“, написала је Шевалије. „Ијан 
је био најлукавији. Најпрорачунатији. Најбрже је 
реаговао на нове околности и окретао их у своју 
корист“. Не може се помирити с Осеијевим тихим 
самопоуздањем и пажњом коју добија од својих 

другова из одељења. 
Будући да је неваљали 

шестак, Ијан је ипак 
саосећајнији од Јага, чији 
су мрачни мотиви предмет 
дебата вековима уназад. С 
обзиром на степен злобе који 
избија из њега, очигледно је 
да израста у манипулативну 
особу што је за њега начин да 
се избори са околностима које 
су га задесиле. 

Начин на који Шевалије 
изражава Јагове интриге 
у модерно време, унутар 
игралишта, пружа опако 
задовољство. Она је изузетно 
инвентивна, па детаљи из 
„Отела“ добијају модерне 
паралеле: перница за 
оловке са јагодама замена 
је за марамицу коју Отело 
даје Дездемони. И остали 
архетипски ликови из 
Шекспировог комада уредно 
су постављени у садашњицу 
док играју кикбол за време 
одмора. Чак и очигледна 
и експлицитна сексуална 
енергија проналази своје 

место између адолесцената који се приближавају 
пубертетским годинама. 

Реалистична проза Трејси Шевалије и 
натуралистички приказани ликови суочавају се 
са мелодрамом која достиже врхунац у заплету 
радње. До тада, прича о Осеију достигла је врло 
узнемирујућу тачку, толико да не можете ништа да 
урадите осим да стојите и посматрате како се живот 
несрећног дечака незаустављиво приближава 
амбису… 

Извор: Лагуна 

„КАО У СОБИ СА ОГЛЕДАЛИМА“ ВЛАДИМИРА КЕЦМАНОВИЋА 

СЛИКА ЧОВЕКА У ОГЛЕДАЛУ СВЕТА 
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Вршачка афирмација уметника 
„АРС“ у сарадњи са Градским 
музејом Вршца, вечерас (у петак 
10. новембра), са почетком од 
19 часова, приређује књижевно 
вече „С унутрашње стране 
корица: Бранка Селаковић“. 

Бранка Селаковић, новинарка 
Првог програма Радио Београда, 
а филозоф по образовању, 
објавила је бројне романе, међу 
којима су: „Нарциси бојени црно” 

(2006), „Капија” (2009), „Љута сам” 
(2011), „Глинени краљ” (2016), као 
и збирка поезије „Еинаи” (2016). 

Њени књижевни и стручни 
радови објављени су у преко 
педесет публикација, књижевних 
часописа и антологија, а песме 
и кратке приче превођене су 
на енглески, шпански, немачки, 
индонежански и норвешки. 

Добитница је неколико 
значајних признања за свој 

књижевни рад, међу којима и 
нагараде „Мирослав Дерета” 
за најбољи роман 2016. године 
– „Глинени краљ”, „Нушићеве 
награде“ за најбољу сатиричну 
причу, Златне плакете за најбољу 
приповетку, награде за најбољи 
есеј Удружења „Свети Сава”, као 
и многих награда за поезију 
на песничким фестивалима у 
Србији и региону. 

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У КОНКОРДИЈИ 

„С УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ КОРИЦА: 
БРАНКА СЕЛАКОВИЋ” 

Прошлог петка у „Салону код Порте“, пред 
многобројном публиком одржано је предавање 
филолошкиње и психолошкиње Катарине Радак на 
тему „Чудесни свет снова“. 

- Изучавање методе тумачења снова за мене 
је дошло сасвим природно. Пре свега, ја сам 
филолог, а то значи познавати језик, књижевност 
и културу неког народа, а под културом се свакако 
подразумевају и историја, митологија, па и 
психологија – каже Катарина Радак. 

Према њеним речима, основни задатак 
предавања у „Салону код Порте“ био је побијање 
предрасуда које се везују за снове, а онда и сама 
феноменологија снова и њихово тумачење. 

- Неке од неистина које се везују за снове и 
њихово тумачење су и да је тумачење снова део 

мистицизма, да се путем снова предвиђа судбина, 
као и да снове може да тумачи било ко и да је за 
то довољан „Велики сановник“ који се може наћи у 
готово свакој кући – истиче Катарина Радак и додаје: 
- Данас се све посматра са тачке исплативости. Иако 
се обично не мисли тако, тумачење снова је врло 
корисно и примењиво у свакодневном животу. 

Вршчанка Катарина Радак рођена је 1992. године. 
Основне студије румунског језика, књижевности 
и културе, као ненативни говорник тог језика, 

започела је 2011. године на Филолошком факултету 
у Београду, а само годину дана након тога, као 
стипендиста је наставила школовање у Румунији, 
где је затим постала и асистент на предмету 
књижевности. Упоредо је започела и студије 
психологије, али и изучавање историје религијских 
веровања, санскрита, библијске литературе. Бави 
се методом тумачења снова, јогом и медитацијом. 

Т.С. 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ 

„ЧУДЕСНИ СВЕТ СНОВА“ 
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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОДРЖАНА РЕВИЈА НАКИТА 

„ИДЕНТИТЕТ НАКИТА“ ОЛИВЕРЕ ВАРДИЋ 

Прошле суботе 
у Градском музеју 
Вршац отворена је 
изложба „Идентитет 
накита“, ауторке 
Оливере Вардић. 
Посетиоци изложбе 
били су у прилици 
да виде примерке 
ручно рађеног 
накита уникатног 
дизајна израђеног 
у различитим 
техникама. 

- Накит бирамо 
по осећају, и 
преузимамо га 
онаквог какви и 
суштински јесмо. 
Накит је примењена 
уметност, која 
најбоље открива и 
време и личност – 
рекао је директор 
Градског музеја 
Звонимир Сантрач, 
отварајући изложбу. 

Оливера 
Вардић излагала 
је своје радове у 
Вршцу, Београду 
и Штутгарту. 
Учествовала је на 
међународном 
такмичењу 
ИБА 2016, које 
организује часопис 
Perlen Poesie из 
Немачке. 

За све оне своје 
читаоце који нису 
стигли да погледају 
изложбу “Вршачка 
кула” преноси делић 
атмосфере...
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„ИДЕНТИТЕТ НАКИТА“ ОЛИВЕРЕ ВАРДИЋ 
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A MUZSLYAI RÉMUSZ HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN, A HAGYOMÁNYÁPOLÁS CÉLJÁBÓL

Pásztornapot rendeztek az idén is Muzslyán 
Az elmúlt szombaton már a 

kora reggeli órákban kan-
csika csattogástól volt hangos 
a muzslyai nagyutca, úgy mint 
réges – régen, amikor a csordá-
sok vagy kanászok jelezték ér-
kezésüket, és kancsika csatto-
gással ébresztették a lakossá-
got. Így volt ez az elmúlt szom-
baton is de most a kanászok, 
csordások a pásztornapra való 
érkezésüket és annak kezdetét 
jelezték. Különben is október 
26-a Dömötör azaz Demeter 
napja, a rom.kat. egyház ked-
velt és gyakran ábrázolt szent-
jének ünnepe is, akit a pászto-
rok védőszentjének is tekinte-
nek. Dömötör ünnepének a ju-
hászok körében igen nagy tisz-
telete van. Ilyenkor a juhászok 
vagy kint a mezőn ünnepeltek, 
vagy bent a faluban a csárdá-

ban jöttek össze nagy lakomá-
ra. Így volt ez most Muzslyán 
is. Ezt a napot júhászújévnek is 
nevezték korábban. A lakoma 
rendezése a fő juhász felada-
ta volt, aki sorra járta a juhász 
számadókat, valamint a szom-
szédos kanász és csordás szá-
madókat de a pusztai csőszö-
ket is meghívta az ünnepségre.

 Amint Biró István a muzs-
lyai RÉMUSZ Hagyományápo-
ló Egyesület elnöke elmondta, 
a rendezvény célja, megörökí-
teni a múltat, és a jelenek, be-
mutatni az őseink szokásait, 
foglalkozását. 

 A rendezvény hivatalos 
megnyitója a Petőfi Sándor 
Magyar Művelődési Egyesü-
let udvarában történt meg. 
A Pásztornapot hivatalosan 
Madarász Gyula, a Magyar 

Nemzeti Tanács végrehajtó 
bizottságának tagja nyitotta 
meg. Felszólalásában kiemel-
te, hogy ezt a rendezvény im-
már tizenharmadik alkalom-
mal rendezik meg Muzslyán. 
Ennek a foglalkozásnak igen 
nagy jelentősége volt itt a te-
lepülésünkön, mivel ez egy te-
kintélyes ősi foglalkozás, mely 
végigkísérte a muzslyaiak éle-
tét. Sajnos mára e foglalkozás 
teljesen feledésbe merült. Ez-
zel a rendezvénnyel is emlé-
ket szeretnénk állítani múl-
tunknak, valamit jelenünket 
fellendíteni, azzal, hogy egy 
igen látogatott turisztikai ese-
ménnyé léptessük elő a Pász-
tornapot.

 A szép számban megjelent 
helybelieken kívül a rendez-
vényen részt vettek számos 

vendég is jelen volt. Vendé-
gek érkeztek Erzsébetlakról, 
Titelről, Sajkáslakról, Toron-
tálvásárhelyről, a magyarorszá-
gi Gyöngyösről, és a szlovéni-
ai Ptujból.

 – Rajtam kivül itt vanak 
még Danil Kupovec, Čop Mar-
jan, Branko Cenko, Roman 
Trstenjak, Luka Klakar, Jan-
ez Križanec, és Dušan Trafela. 
– Nálunk nincs ilyjen hagyo-
mány, de nagy hagyománya 
van a farsangi szokásoknak, a 
farsangi díszes felvonlásnak, 
a farsangi bálnak, melyen már 
eddig is jelen voltak és ezután 
is jönni fog a muzslyai hagyo-
mányápoló csoport- mutatott 
rá a szlovéniából érkező Francz 
Božičko

 Gyöngyösről öten érkez-
tünk, - valja Farkas János a Ru-
szin Nemzetiségi önkormány-
zat elnöke. Ma birkapörköltett 
készitünk, úgy hagyományo-
san, ahogyan odafönt nálunk 
a csordát vigyázó kanászok ké-
szitették, a vöröshagymát meg-
pirítjuk, vízzel felöntjük, bele-
rakjuk a húst, utána pirospapri-
kát, sót, borsot teszünk hozzá 
és főhet tovább a jó pörkölt. De 
hoztunk magunkal igazi birsal-
ma páliknkát, és kukorica pitét.

 Az Erzsébetlakiak, ez al-
kalomra piritott tarhonyát ké-
szítettek, amely a kanászok és 
pásztorok jellegzetes étke volt 
kint a legelőn amit igen csak 
a késő esti órákban holdfény 
mellett készitettek és fogyasz-
tották el. Ilyenkor amikor már 
a nyájak lepihentek volt idő ar-
ra is hogy előkerüljön a furuly-
ja vagy a citera. Rákérdesztem, 
hogy hogyan készül el a kaná-
szok vagy a pásztorok jelegze-
tes ételül? 

 KÉP ÉS SZÖVEG – PRÉCZ ISTVÁN

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME ÉS A VMSZ HELYI TAGOZATÁNAK KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN 

A Muzslai Petőfi Sándor 
Magyar Művelődési 
Egyesület a VMSZ mu-

zslyai helyi szervezetével kö-
zösen emlékezett meg az 1956-
os magyar forradalom és sza-
badságharc 61. évfordulójára.

A Szűz Mária Szent Neve 
templom melletti Emlékpark-
ban levő 56-os emléktáblánál 
elhangzott alkalmi szavalatok 
után koszorút helyezett el Ma-
gyarország nevében Rusz Ra-
dován, a szabadkai Főkonzu-

látus konzulja, a Magyar Nem-
zeti Tanács (MNT) képviseleté-
ben Madarász Gyula, valamint 
a Szervó Mihály Általános Is-
kola, a Muzslai Petőfi Sándor 
MME, a VMSZ városi és muzs-
lyai szervezetének, a RÉMUSZ 
– Hagyományápolók Egyesüle-
tének és a helyi közösség taná-
csának képviselői is.  

Ezt követően szentmisét 

szolgáltattak a forradalom és 
szabadságharc hőseiért, majd 
az alkalmi műsorban felléptek 
a helybeli iskola tanulói, a mű-
velődési egyesület vegyes kó-
rusa és a nagybecskereki Em-
manuel kamarakórus tagjai, 
történelmi visszapillantást pe-
dig mgr. Hallai Zoltán helytör-
ténész és Kiss Nándor bánáti 
református esperes mondtak.

A megemlékezést a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatt

BORBÉLY TIVADAR

MAGYAR TÜKÖR

56-os megemlékezés és 
koszorúzás Muzslyán 

 »Az Emmanuel Kamarakórus

 »Az ünnepi műsor résztvevői

MEGRENDEZTÉK A HAGYOMÁNYOS 
MÉZFESZTIVÁLT 

A muzslyai Akác Méhészegyesület és a nagybecskereki Milivoj 
Bugarski  Méhészegyesület közös szervezésében október közepén 
tizenharmadik alkalommal rendeztek Mézfesztivált Nagybecskereken. A 
szervezők elmondták, hogy a helybeli, az ország más településeiről és 
a külföldről érkező mintegy harminc méhészen kívül az idei rendezvény 
keretében bemutatkoztak a méhészeti felszerelést forgalmazó cégek, 
a növényi-méztermelők és gyógynövény-előállítók, valamint  azok a 
háziasszonyok és cukrászok is, akik a nagyszámú idelátogatónak ízletes, 
mézből készült süteményekkel kedveskedtek. A megnyitót megelőzően a 
tarka ünnepi műsorban egy-egy tánccal felléptek a muzslyai Hófehérke 
Óvoda növendékei is.  BORBÉLY TIVADAR

56
-ra emlékezett a 

magyarság

 »Szép idő sok mézzel

NAGYBECSKEREK VÁROS KÖZPONTJÁBAN 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
JÉZUS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREI

A Nagybecskereki Egyházmegye hitoktatóinak találkozóját a nagybecskereki 
püspöki lakban tartották meg október 28-án. Az összejövetel 
házigazdája msgr. Fiser János általános helynök volt, aki Csipak 
Csaba irodaigazgatóval közösen meghallgatta az iskolai hitoktatók 
iskolakezdést követően felmerülő gondjait.
A találkozó második felében Elias Ohoiledwarin SVD atya, az egyházmegye 
szeptember 1-től kinevezett új ministránsfelelőse tartott előadást. Beszélt a 
2018-as ministránszarándoklat előkészületeiről és ismertette a ministráns 
pasztorációval kapcsolatos terveit. Ministráns pasztoráció a gyerek- és 
ifjúsági pasztorációval együtt valósul majd meg, amelynek keretében Elias 
SVD atya ellátogat egy-egy iskolai hittanórára, s az egyházmegye minden 
plébániára, ahol ministránsfoglalkozásokat vezet majd. Előadásában kitért 
a misszió és evangelizáció kapcsolatára, valamint Jézus két pedagógiai 
módszerére, az emmauszi és szamariai módszerekre.

MUZSLYA SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZÉSÉBEN
SZÍNVONALAS ÉS TELTHÁZAS NAPSUGARAS ŐSZ

Muzslya helyi közösség tanácsának szociális bizottsága a színültig megtelt 
Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület nagytermében 
Napsugaras Ősz elnevezéssel ünnepi műsort rendezett, mely keretében 
a legfiatalabbak megköszönték a nagyszülőknek az irántuk érzett és 
kimutatott szeretetüket és figyelmességüket. A műsor kezdetén Borbély 
Tivadar, a helyi közösség tanácsának tagja köszöntötte a jelenlevőket, majd 
tarka szavalatokkal, énekekkel, tánccal és színdarabbal felléptek a helybeli 
Hófehérke Óvoda és a Sava Kovačević helyi közösség területén elhelyezkedő 
Tücsök Óvoda magyar tagozatának növendékei, illetve a Szervó Mihály 
Általános Iskola mindkét épületének alsós osztályos tanulói. A rendezvényt 
Muzslya helyi közösség tanácsa, valamennyi civil szervezete és a Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) Női-és Nyugdíjas Fóruma támogatta.

BORBÉLY TIVADAR
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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________

Број 

1142
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
На продају реновирани дворишни 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају кућа од 100m2 саграђена 
у близини центра града са мањим 
двориштем и две нус просторије.Улица 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем једнособан намештен 
стан у улици Југ Богдана 18. 
Повољно.Тел: 064/186-5244

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

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

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

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

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

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

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

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

Ексклузивни локал у строгом 
центру Вршца, 97м2, на првом 
спрату изнад Рајфајзен банке, 
Дворска 3. Нов, подно грејање, 
гранитна керамика, армстронг 
плоче, клима, телефони. Идеалан 
за агенције, бирое, ординације. 
Контакт 063 68 40 40. 

Издајем дворишну гарсоњеру 
за ђаке и студенте у Вршцу. Тел. 
060/74-012-10.

Издајем стан у Хемограду, 50 
м², комплетно намештен. Слободан 
од 1. октобра. Цена 100€ плус 
трошкови. Тел. 064/823-93-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Два ексклузивна дуплекс 
двоипособна стана у Вршцу, 67м2 
и 76м2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги 
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен 
банке, у дворишту. Савремено 
опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 
063 68 40 40. Продајем кућу у 
Гудурици, Отона Жупанчића 34, 
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/ 
217-68-26.

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

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

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

Продајем спратну кућу са 
гаражом са плацем 700 м². Тел.837-
631 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.

Продајем стан од 46 м² у центру 
Вршца (С. Немање) И  издајем 
гарсоњеру опремљену у центру 
града. Тел. 061/249-11-61.

Продајем или мењам за 
Београд или Нови Сад спратну 
кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 
м², плац 5 ари, вода, гас, струја, 
канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35.

На продају спратна кућа на 
плацу од 700 м². Тел. 013/837-631- и 
064/280-58-62.

Продајем дворишну 
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора 
(поред Комерцијалне банке) Тел. 
062/582-616.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел. 
064/27-17-446.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кућа на продају, 2. октобра83. 
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

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

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.
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мушке бр.43 два пара, фиксни 
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел. 
064/168-58-94.

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

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

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

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

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

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

Продајем пољопривредне 
машине, корпа за свиње, вага 500кг, 
ауто приколицу. Тел. 013/2832-563.

На продају черупаљка за 
пилиће са бојлером за грејање и 
левковима за клање. Тел. 063/11-
21-270.

Плинске бојлере, пећи, решое 
и плинске шпорете поправљам и 
сервисирам. Гаранција годину дана. 
Тел. 063/482-418. и 2101-623.

Продајем штенце шарпланинце 
врхунског шампионског порекла, 
са педигреом, 3 женке и једног 
мужјака. Тел. 838-132.

Продајем машину за сточну 
храну, капацитета од 100 кг. Мало 
коришћена, може и замена за казан 
за печење ракије. Тел. 061/697-54-
41.

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

Продајем кревет са мадрацом 
за једну особу Форма идеале 8000, 
очуван. Кратку жуту бунду и три 
фртаља браон. 40€. Тел. 064/131-
91-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем машине од оштрачко-
кључарске радње. Повољно. Тел. 

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 064/1704-999.

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

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

Издајем гарсоњеру у центру Вршца 
са централним грејањем. Тел. 064/51-52-
245.

РАЗНО
ППродајем зидну плинску грејалицу 

заједно са лулама. Тел. 062/880-51-27. 
Продајем краљицу пећ, женски 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

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

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем два половна, очувана 
лимена поклопца мотора „бубрега“ 
и предњи лимени блатобран од  

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

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/123-
17-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кожну женску јакну, 
женске кожне чизме 2 пара, лисичје 
крзно, крзнену бунду, патике кожне 

835-738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА 

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

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

Продајем француски лежај са 
мадрацем 7.500, кревет Форма 
идеале са мадрацем за једну особу 
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42, 
браон. Тел. 064/131-91-28.

Продајем брзомонтирајуће 
металне реамовске скеле. Тел. 
061/31-10-734

Продајем швапску циглу велики 
формат са ознаком. Тел. 061/31-10-
734. 

Продајем кухињске елементе, 
дрво-иверица, доњи и висећи. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем очуван креветац и 
бијну шаренолисну шефлеру висине 
око 1,5 м. Тел. 832-867.

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

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

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

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

На продају женски бицикл 
црвене боје, боца зе бутан велика,и 
палме старе 10 година Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем балконска врата, 
дупло стакло „Словенијалес“ 
некоришћена. Тел. 013/837-631 и 
064/280-58-62.

Продајем половна, исправна, 
балконска врата“Словенијалес“, 
очувана са дуплим термо стаклом 

и пластичним ролом. Цена 60€. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-762, тетејац, први 
власник, само лицима са дозволом. 
Цена 100€. Тел. 064/123-17-56.

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

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
странбе велика појачања, дупло 
дно (фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел. 
064/123-17-56.

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

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

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

Продајем спаваћу собу „Бети“ 
и пећ на чврсто гориво, шамотна 
„Горење“. Тел. 805-095.

Продајем “Самсунг“ колор 
телевизор исправан. Цена 30€. Тел 
065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање цеви 
, за грађевинаре. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

На продају ораси очишћени. 
Повољно. Тел. 064/390-62-76.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем аутомобил ЛАДА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 064/598-3898
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У сали Хемијско - медицинске 
школе минулог викенда 
одржане су 2. Државна 
изложба Кровног савеза 
Србије и 65. Међународна 

изложба голубова, живине, кунића 
и птица.  Организатори Удружење 
одгајивача голубова, живине, кунића 
и птица „Вршачки превртач“ Вршац 
и Кровни савез одгајивача ситних 
животиња Србије задовољни су 
одзивом узгајивача, бројем експоната, 
као и посетилаца, а покровитељи 
изложбе су Град Вршац и Туристичка 
организација Вршац. Висок квалитет 
организације овог  догађаја потврђује 
и Плакета Европске асоцијације 
уручена Удружењу  „Вршачки 
превртач“.

- Наша кровна организација 
- Савез Србије одлучила је да нам се 
придружи и да се у Вршцу одржи и 2. 
Државна изложба, јер су видели да ми 
то можемо да организујемо како треба, 
каже Марко Тошовић, председник 
Удружења одгајивача голубова, 
живине, кунића и птица „Вршачки 
превртач“ Вршац. Презадовољни смо 
јер смо професионално одрадили 
организацију изложбе за што смо 
нагађени Плакетом од Европског 
савеза одгајивача ситних животиња. 
Било је 216 излагача из Србије, 
Француске, Румуније, Црне Горе, 
Босне и Херцеговине и Мађарске. 
На изложби је било укупно око 2.500 
експоната, највише голубова - 2097, 
а остало су били кунићи, живина и 
птице. Била је ово највећа посета 
од оснивања нашег Удружења 1930. 
године до данас и ово ја највећа 
изложба коју је „Вршачки превртач“ 
икада организовао.

Изложбу је отворио Слободан 
Јованов, члан Градског већа задужен 
за пољопривреду, пожелевши 
учесницима успешан наступ и бројне 
награде за њихове љубимце. 

Изложбу је освештао отац Драгиша, 

свештеник Епархије банатске Српске 
православне цркве, а потом су 
присутне поздравили Првослав 
Мошић, председник Кровног 
савеза одгајивача ситних животиња 
Републике Србије, и домаћин Марко 
Тошовић, председник Удружења 
одгајивача голубова, живине, кунића 
и птица „Вршачки превртач“ Вршац. 

Мошић је похвалио спремност 
и организованост „Вршачког 
превртача“ подсетивши да је маја 
ове године Србија успела да се 
врати у чланство Европског савеза и 
позвао сва удружења да се придруже 
Кровном савезу Србије да заједно 
наступе на Европској изложби која ће 
бити одржана овог месеца у Данској.

- У склопу изложбе имали 
смо 6 специјалки: енглеских гушана, 
померанских гушана, малтезера, 
мађарских домаћих гаћана, перикера и 
лепезана, као и српских високолетача, 
наглашава Тошовић. Вршчани 
су остварили добре резултате. 
Бранислав Матић је имао апсолутног 
победника изложбе, великог 
енглеског гушана. Радојица Лазин 
је са својим померанским гушаном 
био шампион расе. Мирко Мунћан из 
Средишта имао је голуба шампиона 
расе перикер. Код лепезана шампион 
је био голуб Зорана Кнежевића из 
Челарева, бели енглески лепезан. 
Црногорац Радивоје Маговчевић 
имао је шампиона код мађарских 
домаћих гаћана.

Вршчани су били у прилици да 
погледају праве лепотане у својим 
расама ситних животиња, а највише 
голубова. Задовољни су били и 
организатори и учесници који су се 
кућама вратили са бројним пехарима, 
али и небројено посетилаца који су 
обишли изложбу и уживали у лепим 
и негованим примерцима голубова, 
живине, кунића и птица.

Ј.Е.

Ovo izdanje je prijavljeno za 
odit kod ABC Srbija
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ОДРЖАНА УСПЕШНА ИЗЛОЖБА ГОЛУБОВА, ЖИВИНЕ, КУНИЋА И ПТИЦА 

216 ИЗЛАГАЧА И ВИШЕ ОД 2.500 
ЕКСПОНАТА

РЕПОРТАЖА

Слободан Јованов отвара изложбу

 Изложбу је освештао Отац Драгиша

 Уважени гост из Румуније: Михали Јон, 
Међународни судија - инструктор за голубове 
(у средини), Јон Станчу (лево) и Марко Тошовић, 
председник Усружења “Вршачки превртач”

Изложено 2.500 експоната

Велики енглески 
гушан Бране 
Матића, 
апослутни 
победник 
изложбе
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Преко 60 војвођанских и 
привредника из Републике Српске, 
учествовало је протекле седмице 
на Привредном форуму у Бањалуци 
у Привредној комори Републике 
Српске (ПКРС), у заједничкој 
организацији Привредне коморе 
Војводине (ПКВ) и ПКРС, уз подршку 
Покрајинске владе и Владе Републике 
Српске.

На отварању Привредног 
форума, председник ПКВ Бошко 
Вучуревић нагласио је да су интереси 
привредника уједно и интереси ПКВ.

„Организовањем Привредног 
форума у Бањалуци, привредницима 
пружамо нове могућности сарадње 
и остваривања обостраних интереса 
за улагања. Форум је резултат 
заједничких напора и стремљења 
комора за увезивањем региона“, 
рекао је Вучуревић.

Потпредседник Покрајинске владе 
Ђорђе Милићевић је истакао да су у 
целој Србији, па тако и у Војводини, 
привредне прилике охрабрујуће. 
Додао је да је индустријска 

производња у првих осам месеци 
ове године, у односу на исти период 
прошле године, повећана за 6,5 
одсто. У исто време, вредност нашег 
извоза, уз раст од 19,6 одсто, већа 
је од 3,6 милијарди долара. Број 
туриста који је у том периоду посетио 
Војводину порастао је за скоро 10 
одсто и премашио је 320.000, од чега 
су готово половина били странци. 
Број незапослених лица у Војводини 
смањен је за 22.569, или за 14 
процената.

Потпредседница Владе Републике 
Српске Сребренка Голић рекла је да је 
привреда замајац који ће омогућити 
да се досадашња сарадња проширује 
и развија.

„За првих девет месеци ове године, 
укупан износ робне размене са 
Републиком Србијом (РС) био је 480 
милиона евра. Од тога, из Републике 
Српске су извезене робе у вредности 
за 150 милиона, а увезено је око 
320 милиона. Покривеност извоза 
увозом је око 50 одсто, то је шанса 
за наше привредне субјекте. У том 

периоду, извоз у РС чинио је више од 
12 одсто укупног извоза Републике 
Српске. Србија је најзначајнији 
спољнотрговински партнер 
Републике Српске. Када је у питању 
сарадња са привредом Војводине, 
увоз из овог дела РС у Републику 
Српску, према статистичким 
подацима за првих шест месеци, 
износи 71,5 милиона долара, а наш 
извоз је био у вредности од 12,5 
милиона долара“, рекла је Сребренка 
Голић.

„Када посматрамо најзначајније 
извозне и увозне производе у укупној 
робној размени између РС и Републике 
Српске, према последњим подацима, 
у Републику Српску највише смо 
извозили кукуруз и пшеницу. На 
увозној страни доминирају хартија 
и картон за рециклажу, електрична 
енергија и нафтна уља“, додао је 
Вучуревић.

Присутне су поздравили и 
председник ПКРС Борко Ђурић, 
министар трговине и туризма у 
Влади Републике Српске Предраг 
Глухаковић, док је директор Развојне 

агенције Војводине Никола Жежељ 
представио економске потенцијале 
и инвестициони амбијент АП 
Војводине.

Одржани су и билатерални сусрети 
привредника на тему повезивања 
и успостављања пословне сарадње 
између субјеката са територије 
Републике Српске и АП Војводине. 
У делегацији ПКВ, Форуму су 
присуствовали и заменик генералног 
секретара ПКВ Бојана Миљуш и 
виши самостални стручни сарадник 
у Удружењу услуга ПКВ Драгица 
Самарџић, као и покрајински секретар 
за здравство доц. др Зоран Гојковић, 
покрајински секретар за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу Огњен Бјелић, 
генерални конзул Републике Србије 
у Бањалуци Владимир Николић, 
директорица ТОВ Наташа Павловић, 
представници Града Бања Луке и 
други.

Привредна комора Војводине – 
Ваш поуздан партнер

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ ОКУПИЛА ПРИВРЕДНИКЕ У БАЊАЛУЦИ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Јануара 1795. глад, са свим својим ужасима, 
беснила је и у вршачком пределу. Почетком 
фебруара достигла беше врхунац. Јад је био 
неописан. „Шиник“ хране стајао је тада 7-8 фор. 
(онда млого новца), па и по ту цену немогаше се 
добити. Ту ти је било пијаца, на којима  ниси могао 
видети ни жита ни брашна. Од оно мало свога 
жита, пекари нису могли да намесе доста хлеба, 
те да подмире своје потребе. Пекарнице беху 
већ око поноћи људима опкољене, јер  се сваки 
бојао да не пропусти час, кад ће се вадити хлеб. 
Отимајући се о хлеб, светина би се често завадила 
па и потукла. Јачи одгураше слабије са прозора, 
кроз које су се пекари, да би се сачували од гладне 
светине, издавали хлеб на улицу 1).

Све могуће чињено је, да се умали овај јад. 
Понајпре притекоше у помоћ оба општинска  
поглаварства, поделише сву храну, којом 
су располагали. Тако је јануара поменуте 
године немачка општина  предала овдашњем 
рентском звању 117 мерица кукуруза, да га 
разда  невољницима. Општинско поглаварство 
позајмило је тада на 2000 фор. ради набавке 
пољског усева. А кад је потрошена и последња 
шеница из нашег предела, по налогу краља Фрање 
II послато је амо од коморе на лађама Дунавом 
и Тисом шенице и кукуруза и за хлеб и за семе. 
Ову храну пренели су имућнији становници на 
своји коли без сваке наплате из Базјаша, Перлеза, 
Панчева и Тараша. Затим су је оба кнеза према 
броју душа поделили међу становништво, с тим, да 
је у ратама исплати. Отплата ове хране трајала је 
читавих 20 година. И тек богатом жетвом од 1795. 
отклоњена је глад. Тада се „шиник“ жита продавао 
по фор.1,45. Година 1794. остала је за дуго у памети 
становништва под именом „гладна година“ 2).

Година 1795. била је одвећ богата од свега жита 
и поврћа, отуда је позвата „родна“ година 3).

Ако узмемо добро на око тадање економне 
прилике, ни мало нас неће изненадити, што је 
Вршац толико страдао од глади. Вршачки ратари 
бавили су се тада већином виноделством, а поред 
тога и свиларством 4). Дакако и пољоделством се 
занимало, али не у тој мери као пређе и колико је 
потребно за становништво овога места. И најбоља 
жетва једва би могла кроз читаву годину снабдети 
Вршац хлебом. Отуда су Вршчани у том погледу 

упућени били на околину. Ал зато је виноделство 
било јако распрострањено. Винова лоза посвуд је 
подизана не само великим трудом и бригом, већ и 
знањем и вештином. Ево шта вели М. Швартнер у 
1. издању своје Статистике Угарске (Пеште 1798.), 
написане 1796: „Некадањем Банату вршачки брег 
даје без сумње највише вина . У средњу руку 
тамошња берба издаје на 80.000 акова“ 5).

У једном званичном допису вршачког 
магистрата од 25. фебруара 1818. управљеном на 
коморско управитељско звање, које је тада још 
постојало, налази се ценовник вршачког вина, из 
овог времена.

Па ипак од 1777. није засађено више винограда, 
напротив, и 1797. било је још једнако само 3026 
ланаца, па и од ових млого парлога 6).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (96)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Chr. Baumann´sche 
Aufzeichnungen, стр 8-10

2) Протокол економ. Седнице 
из год. 1795-1798. Chr. Baumann´sche 
Aufzeichnungen, стр -10

3) Chr. Baumann´sche 
Aufzeichnungen, стр -10

4) У Ј.М.Geogr. Hist. u  Produkten-
Lexicon-u, Пожун, 1786. стр. 827. и ( на сву 
прилику према овом) у Ј. Хибнера реалном 

Staats nad Conversationns-Lexikon-u. Сасвим 
прерађеном и т.д. Ф. Шперлом. Градац, 
1820 II.одељак М.-Ц.  Погрешно стоји, да се 
тада у Вршцу сејао пиринач. У оно време 
само пет коморских добара јужне Угарске 
засађивали су пиринач, наиме: Дета, Дента, 
Гатаја, Омор и Нови Печ. Ова места (а никако 
Вршац) издала су 1783. 16.000 мерица - M. 
Schwartner: Statistik d. königraichs Ungarn. 1. 
издање, Пешта 1798. стр.199

5) M. Schwartner: Statistik1. 
издање стр 207.- Чудновато је шта даље 
вели Швартнер: „Но није тако (као у Вршцу) 
богата берба и у Белој Цркви и око Лугоша, 
ал зато белоцркванско црно и лугошко бело 
вино надмашују вршачко и по каквоћи и по 
здравствености“.

6) Архива финансијске управе у 
Тамишграду, фасц.: „Werschetyer Regulirung 
1795.“

ХIV ОДЕЉАК
1790-1795. ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ ВРШЦА КАО СЕЛА

Глад и богиње - Земљоделство, виноделство, свиларство и челарство - Мложење народа - Школа и 
образованост - Владика Шакабента оснива гимнастичку школу - Заокружење и премеравање земљишта 
обеју општина - Просторност места и величина обеју општина - Укидање управитељског звања - Таблица 

Надуправитеља, оборкнезова и кнезова Српског и Немачког Вршца -

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20., БРОЈ 324, 28 АПРИЛ 1995.

У ВРХУ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
СПОРТА 

Након одласка нашег двоструког првака Југославије у 
стрељаштву Јаков Ивана у међународни програм и малог затишја, 
стасала је нова генерација стрелаца која крупним корацима креће 
ка врху југословенског стрељаштва. 

Наиме на пионирском првенству Војводине, одржаном у Новом 
Саду 5.3.1995. године у дисциплини серијска ваздушна пушка, 
Стрељачки савез Општине Вршац уврстио је пет стрелаца, два 
пионира и три пионирке.

У оштрој конкуренцији, међу 110 такмичара, вршачки стрелци 
свесни својих могућности стечене дуготрајним припремама са 
пуно вере у себе стали су на ватрену линију. Прецизним погоцима 
технички усавршених и уз максималну концентрацију, три 
стрелца су далеко премашила прописане норме и уврстила се 
међу малобројним стрелцима са првом учешћа  на такмичењу 
за првенство Државе. Право надметања на Савезном првенству 
остварили су: екипни вице шампиони Југославије и носилац 
сребрне медаље  Дорел Воин, носилац бронзане медаље Војводине 
Дејан Кнежевић, и Адријана Радић, чији високи пласман  на радг 
листи Војводине указује  на то  да озбиљним радом  и надградњом  
може израсти у врхунског стрелца.

 „ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20., БРОЈ 325, 26. МАЈ 1995.

ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ 
КЛУБА „ГРАНИЧАР“ ИЗ ВАТИНА
Готово у свим сеоским срединама  на овим просторима 

најспореднија ствар на свету почињала се у школским двориштима 
и то „крпењачом“. Најагилнији су увек били учитељи који су своје 
ученике подучавали фудбалској игри, али нису заборавили да поред 
фудбала упражњавају и друге облике фискултуре. Упражњавале се 
тзв. Сеоске игре које су неговали њихови преци да би се забављали 
на црквеним и другим великим празницима. Тако је било и у Ватину 
када је давне 1927. године тадашњи учитељ подучавао своје ученике 
игри фудбала. Касније су почели да играју и велики фудбал.

Захваљујући Браниславу Јованову, дугогодишњем фудбалском 
раднику, добили смо податке о шездесетогодишњици фудбала у 

Ватину. Фудбалски клуб „Граничар“ основан је 1935. године када 
је саграђено игралиште. Исте године одигране су прве званичне 
утакмице. Прву утакмицу фудбалери „Граничара“ играли су са 
екипом Малог Жама  и Маргите, обе ове утакмице су решили у своју 
корист. У првим данима постојања игране су пријатељске утакмице 
са околним селима и то на сеоским славама и прославама. Екипа је 
гостовала у суседној Румунији. У Ватину је гостовала „Југославија „ из 
Јабуке тада члан прве лиге.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Е баш вам хвала, Марко Видојковић 

2. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
3. Крв на снегу, Ју Несбе 
4. Олујни бедем, Дејан Стојиљковић 
5. Тражи ме, Мирјана Бобић 
Мојсиловић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Прича о Јангу, Урош Петровић и 

Алекса Гајић 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Девојчице су обично више, Роберт 
Такарич 

4. Ово је моја шпијунска мисија, Крис 
Џаџ и Ендру Џаџ 

5. Најлепше приче из грчке 
митологије, Стефанија Леонарди 
Хартли 

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 

СТРУЧЊАЦИ ТВРДЕ:  

ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ 
УГРОЖАВАЈУ 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Паметни телефони, због сувише 
честог унапређења и замене модела, 
а недовољног рециклирања, све 
више утичу на животну околину, 
посебно у фази производње, 
показује студија Француске агенције 
за животну околину (Адеме) и 
невладине организације Франс Натир 
Анвиронман (ФНЕ). 

Од 2007. године и изласка првог 
„ајфона”, седам милијарди „паметних 
телефона” продато је у свету и 
продаја расте – 139 милиона апарата 
продато је 2008, више од милијарду 
2013. и готово 1,5 милијарди 2016, 
наводи ова студија, а преноси Бета. 
Последице по околину расту сваки 
пут када се повећа екран или се 
побољша квалитет фото-апарата, 
наводи студија. 

У просеку педесетак врста метала је 
у саставу једног „паметног телефона” 
– два пута више него за мобилне 
телефоне старе генерације, и често је 
тешко да се рециклирају јер се ради о 
легурама. 

Такође, вађење руде у те сврхе 

представља посебан проблем у 
земљама где се то ради, наводе 
две француске организације које 
су урадиле студију. Од загађења 
неодијумом у Кини, до изазивања 
политичких немира или оружаних 
сукоба као у Демократској Републици 
Конго око експлоатације тантала. 

Према овом истраживању, 
Французи мењају мобилни телефон 
у просеку сваке две године, мада се 
замена мало успорава с променом 
пословног модела оператера. А у 88 
одсто случајева када се мења уређај, 
апарати који се одбацују и даље раде. 

У студији се помињу психолошки 
и социјални фактори као објашњење 
честе промене телефона, али и 
чињеница да у већини случајева 
„паметни телефони” ни нису 
замишљени да буду трајни и да 
могу да се поправе, нити да буду 
прилагодљиви с протоком времена, 
те су и батерије залепљене или 
заварене, а резервни делови 
нерасположиви. 

Две организације наводе да 

потрошачи могу да делују и да наведу 
своје потребе пре сваке куповине, 
да се распитају о карактеристикама 
телефона, на пример о томе да ли 
батерија може да се скине и промени, 
да ли постоје резервни делови, а 
може и да се купи полован уређај. 

Корисник може и да свом апарату 
да „други живот”. Само 15 одсто 
телефона који су престали да се 
користе се сакупља за рециклажу, 
наводи Еван Фанже, инжењер 
француске агенције Адеме. 

„Најмање 30 милиона мобилних 
телефона лежи у нашим фиокама. 
Људи кажу да могу још да послуже, 
али на крају никад их више не 
употребе”, рекао је он и додао да 
би потрошач могао да прода свој 
апарат, да га неком да, или да га да на 
рециклажу. Такође може да га врати у 
радњу, пошто су продавци обавезни 
да узимају старе апарате и да их или 
поправе, или рециклирају. 

Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДОПРИНОС СМАЊЕЊУ ЗАГАЂЕЊА ГРАДА 

„ВЕРТИКАЛНЕ ШУМЕ” У МИЛАНСКОЈ ЧЕТВРТИ  
Више од 20.000 стабала 

дрвећа и других биљака, што 
је еквивалент од два хектара 
шуме, налази се на две зграде 
настале у машти италијанског 
архитекте Стефана Боерија, 
две куле „Боско вертикале” 
(„Вертикална шума”) у миланској 
четврти Порта Нуова. На 
сваком балкону расту десетине 
биљака и дрвећа, пробране 
и постављене на основу тога 
како подносе ветар и у складу 
са потребама за светлошћу или 
влагом. 

– Овај пројекат настао је 
из моје опсесије дрвећем и 
размишљања о томе како би 
оно могло да постане суштинска 
компонента архитектуре – 
рекао је Стефано Боери за АФП. 
– Био сам 2007. године у Дубаију 
и гледао тај град који је порастао 
усред пустиње, с више од 200 
стаклених кула које умножавају 
ефекат врућине. Тада сам почео 
да се се бавим идејом о згради 
која, поред одржавања живота, 

може да допринесе и смањењу 
загађења града, јер дрвеће 
апсорбују микрочестице и 
угљен-диоксид. 

Боери је три године радио с 
ботаничарима да би направио 
расадник са хиљаду стабала 
„која су ’школована’ да расту 
под одређеним условима”, а 
затим их пресадио. Изазови 
су били бројни: величина и 
структура балкона и парапета 
намењених да се прилагоде 
вегетацији, начин „фиксирања” 
корена дрвећа, тежина и састав 
земље... 

„За сваког станара у згради, 
расту по два дрвета, 10 жбунова 
и 40 цветних биљака”, каже 
Боери, а преноси Бета. Пројекат 
подразумева и узгајање 
9.000 буба-мара, које уместо 
пестицида, служе за сузбијање 
штеточина, а умножавају се 
сваких неколико недеља. 

Извор: Политика 
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Вршац, Градски 
стадион, гледалаца 200, 
судија: Немања Бунчић 
(Панчево) 7, стрелци: 
Белић у 21, Моторов у 
56 из једанаестерца и 
Алексић у 73. минуту за 
Вршац јунајтед, Нинић у 
28. минуту за Војводину

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: 
Катанић, Б. Благојевић, 
Новаков, Бељин (од 
88. Барић), Ранков, 
Тодоровић (од 69. 
Алексић), Радосављев, 
Моторов, Белић, В. 
Благојевић (од 82. Радак), 
Крачуњел.

ВОЈВОДИНА: Магда, 
Јешић, Рудић, Станојевић, 
Богдановић (од 77. 
М.Кнежевић), Живанов, 
Жмирић, О. Кнежевић (од 
80. Нишевић), Мрачајац, 
Калајџија (од 82. Илић), 
Нинић.

У најбољој игри ове 
јесени Вршчани су 
победом против врло 
доброг састава из Перлеза 
направили корак ка врху 
табеле. Серију погодака 
изабраника тренера 
Ненада Мијајловића 
отворио је најбољи стрелац 
лиге, Белић, врхунски је 
реаговао на пас Ранкова и 

лобовао истрчалог Магду. 
Гости су у првом делу мечу 
само у ретким тренуцима 
успевали да се ослободе 
притска домаћих и пређу 
центар игралишта и из 
прве нападачке акције 
изједначили. Неуспелу 
офсајд замку казнио 
је лукави Нинић после 
додавања Живанова. 
У другом полувремену 
притисак Вршчана био 
је још јачи, у 55. минуту 
Белић је извео бравуру, 
маказицама је топовски 
шутирао, а дефанзивац 
гостију Богдановић 
у голманском стилу 
зауставио је лопту. Судија 

Бунчић имао је лак задатак, 
показао је на белу тачку а 
сигуран егзекутор био је 
искусни Моторов. Победу 
Вршац јунајтеда украсио 
је млади Алексић, после 
изванредне акције Белића 
и Радосављева.

Тренер Ненад 
Мијаиловић овако је 
прокоментарисао меч.

-  Добра утакмица , пред 
нашим навијачима имамо 
шест од шест и задовољан 
сам због тог податка. 
Срећан сам што смо у 
овако битној утакмици у 
стартној постави наступили 
са 3 бонус играча  а меч 
завршили са 5. Имали смо 

однос какав желим од 
првог минута утакмице, 
али у континуитету и да 
прекинемо тренд издања 
топло - хладно.

Шеф струке Вршац 
јунајтеда упозорава да 
његова екипа не бележи 
добре резултате у гостима.

- Сви смо свесни 
важности наредне 
утакмице у Накову. Нисмо 
победили на последњих 
пет гостовања, једини 
рецепт за прекид тог низа 
јесте да не понављамо 
грешке из претходних 
утакмица у гостима и 
покушамо да играмо као на 
домаћем терену.

НОВОМ ПОБЕДОМ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ ИСТОК ВРШЧАНИ КОРАК БЛИЖИ ВРХУ

ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ВОЈВОДИНА (П) 3:1 (1:1)

ФУД БА Л

Вршац неосвојива тврђава: Јовица Моторов постиже погодак из једанаестерца против Војводине

ПФЛ ПАНЧЕВО 12. КОЛО

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

                                      ТАБЕЛА
1.  БАК   12    11  0        1  33
2. Долина  12    10  0        2  30
3.  Партизан (У)  12     7  3        2  24
4.  Борац (Ст)  12     6  4        2  22
5.  Слога (БНС)  12     7  1       4  22
6.  Војводина (С) 12     6  3       3  21
7.  Раднички (Б)  12     6  2       4  20
8.  Јединство (В)  12     5  3       4  18
9.  Војводина (Цр)  12     4  3       5  15
10.Стрела  12     4  3       5  15
11.Јединство Стевић  12     3  3       6  12
12.Вултурул  12     3  2       7  11
13.Црвена звезда  12     2  3       7  9
14.Југославија  12     2  1       9  7
15.Војводина (ЦЦ)  12     0  5       7  5
16.Дунав  12     0  4       8  4

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 12. КОЛО

Вршац јунајтед -  Војводина 1928  3 : 1
ЖАК - Јединство (БК)   1 : 0
Слога - Козара    1 : 1
Пролетер – Будућност   2 : 2
Јединство (НБ) - Раднички (К)  2 : 1
Слобода (НК) - Раднички (С)  3 : 3
Бегеј - Младост (О)   2 : 1
Кикинда 1909 - Полет   7 : 0

ТАБЕЛА
1.  Кикинда 1909  12      8  3        1  27
2.  Вршац јунајтед  12      7  3        2  24
3.  Слобода (НК)  12      7  2        3  23
4.  Козара  12      6  3        3  21
5.  Војводина 1928  12      5  3        4  18
6.  Пролетер  12      5  3        4  18
7.  Будућност  12      5  2        5  17
8.  ЖАК   12      5  2        5  17
9.  Јединство (НБ)  12      5  2        5  17
10.Младост (О)  12      4  4        4  16
11.Бегеј 12      4  3        5  15
12.Јединство (БК)  12      4  2        6  14
13.Слога 12      4  1        7  13
14.Раднички (К)  12      3  3        6  12
15.Раднички (С)  12      2  5        5  11
16.Полет 12      1  1      10   4

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 
11. КОЛО
 
Виноградар – Шевац   1 : 3
Добрица  - Владимировац  5 : 1
Хајдучица - Борац (ВС)   2 : 2
Караш (К) - Будућност (А)  3 : 1
Ратар - Полет    0 : 2
Партизан (К) -  Борац (ВГ)  3 : 0
Јаношик – Потпорањ   2 : 1

ТАБЕЛА
1.  Полет   11       7  2           2  23
2.  Потпорањ  11       7  1           3  22
3.  Шевац  11       7  1           3  22
4.  Будућност (А)  11       6  3           2  21
5.  Добрица  11       6  1           4  19
6.  Хајдучица  11       5  2           4  17
7.  Ратар   10       5  2           3  17
8.  Партизан (К)  11       5  2           4  17
9.  Борац (ВС)  10       5  1           4  16
10.Борац (ВГ)  11       5  1           5  16
11.Караш (К)  10       3  0           7   9
12.Владимировац  10       2  1           7   7
13.Јаношик  11       1  1           9   4
14.Виноградар (-1)  11       1  2           8   4

РАДАК ДОНЕО ПОБЕДУ ВЛАЈКОВЧАНИМА
ЈЕДИНСТВО (В) - ВОЈВОДИНА (СЕЛЕУШ) 1:0 (1:0)

Влајковац, судија: Никола Јовановић (Бела Црква) стрелац: 
Радак у 16. минуту

ЈЕДИНСТВО: Кескеновић, Црнобрња (од 36. И. Попов), 
Ћетковић, Ивановић (од 58. Јовичић), С. Попов, Биља, Јованов, 
Гуја, Лазин, Радак, Ракитован.

ВОЈВОДИНА: Живановић, Гетејанц, Стојимиров, Ћурувија, 
Колак, Шаманц, Милошевић, Бабић, Орлић, Георге, Миливојев.

У борбеној утакмици изабраници тренера Бате Ракочевића били 
су бољи за голгетерско надахнуће Дејана Радака, стрелца јединог 
поготка којим се Јединство учврстило у средишњем делу табеле.

ПРОДОР УЉМАНА У ВРХ ТАБЕЛЕ
СЛОГА (Б. Н. СЕЛО) - ПАРТИЗАН (У) 0:2 (0:1)

Банатско Ново Село, судија: Стојан Војновић 
(Панчево), стрелци: Војнов у 9, Јовановић у 89. минуту

СЛОГА: Стајчић, Јовић, Зелић, Лукић, Алексић, 
Милекић, Богојевић, Шево, Митровић, Сарић, 
Кркобабић (од 50. Марчетић).

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра, Нуридини, 
Јездимировић, Лазин, Бану, Николин, Јовановић, 
Војнов, Остојић, Бежановић (од 65. Мошеску)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО
МИНИМАЛЦИ ЈЕДИНСТВА ИЗ ВЛАЈКОВЦА И ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ИЗ ПАВЛИША ЗА 

МАКСИМАЛАН УЧИНАК У 12. КОЛУ, УЉМАНИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ ПОБЕДА

ЈАНОШИК-ПОТПОРАЊ 2:1 (1:1)
Гледалаца 50. Судија: Иван Јокић 

(Вршац). Стрелци: Јакимов у 32.мин и Царан 
у 55.мин. за Јаношик,а Јованов у 25.мин. за 
Потпорањ. Жути картони: Царан, Мелих 
(Јаношик), Прошевски (Потпорањ).

ЈАНОШИК: Радак, Стањо П., Прокић, 
Живанов, Мелих, Јакимов, Шћерба, 
Царан, Хуска (од 76. Стањо А.), Ђорђевски, 
Павловић

ПОТПОРАЊ: Николајевић, Оморац 
(од 56. Милаковић, Јанковић, Јовановић, 
Вренчев (од 75. Војтешки), Прошевски, 
Јованов, Олујић, Живојновић (од 46. 
Бихлер), Мунџић

Убедљиво највеће изненађење у колу, а 
можда и читавом јесењем делу првенства 
приредили су играчи Јаношика који су 
савладали водећи Потпорањ и свргнули га 
са лидерске позиције.

РАТАР - ПОЛЕТ 0:2 (0:1)
Крушчица, судија: Игор Андрејић 

(Бела Црква), стрелци: Дубичанин у 12, 
Димитријевић у 63. минуту

РАТАР: Милосављев, Илић, Урошевић, 
Живанов, А. Јовановић, Бељин, М. 
Јовановић, Васиљевић (од 34. Милованов), 
Вокоун, Радојев, Петровић. 

ПОЛЕТ: Љ. Илић, Дубичанин, Савић, С. 
Илић, Петровић, Јовановић, Димитријевић, 
Ма. Бранков, Ми. Бранков (од 46. Стојанов), 
С. Бранков, Јованов. 

ВИНОГРАДАР (Г) - ШЕВАЦ (К) 1:3 (0:1)
Гудурица, судија: Никола грујић (Вршац), 

стрелци: Цветановић у 69. за Виноградар, 
Милковић у 33, 76. и 82. минуту за Шевац

ВИНОГРАДАР: Митов, Петровски, Божић, 
Станковић, Ђукић (од 46. Благојевић), 
Витас, Батинић, Драгосављевић, Фехер, 
Цветановић, Вучковић.

ШЕВАЦ: Михајловић, Милованов, 
Бугарски, Живковић, Остојић, Урсикић (од 
61. Стрнад) (од 83. Пицикин), Милковић (од 
65. Николић), Пуач, Стефановић, Скутар. 

КАРАШ (К) - БУДУЋНОСТ (А) 3:1 (1:1)
Куштиљ, судија: Никола Ћировић 

(Вршац), стрелци: Бозана у 38, 
Анђелковић у 48, Стефановић у 
86. минуту за Караш, Комонси у 12. 
минуту за Будућност

КАРАШ: Лападат, Ђорђевић, Томаш 
(од 78. Н. Милојевић), С. Милојевић, 
Бозана, Мојсић, Јовчић (од 77. Мадић), 
Иримија, Стефановић, Анђелковић, 
Божин. 

БУДУЋНОСТ: Илић, Петровић, 
А. Радивојев (од 60. Л. Алексић), 
Јовићевић, С. Радивојев, М. Алексић, 
Јовић, Бутковић, Комонси (од 80. 
Капларевић), Ћирковић, Србеску. 

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
ФЕЊЕРАШ ЈАНОШИК ШОКИРАО ПОТПОРАЊЦЕ, ИЗБИШТАНИ СЛАВИЛИ У КРУШЧИЦИ

СМЕНА ЛИДЕРА НА ЈУЖНОБАНАТСКОМ ИСТОКУ
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Подгорица, Спортска 
дворана Верде, судије: 
Гордан Терлевић, Боро 
Антовски, Миха Мауер

ЛОВЋЕН: Латковић 4, 
Поповић 9, Славковић, 
Радуновић 7, Врбица 
10, Баћовић 9, Лопичић, 
Јеленић 13, Албијанић 
15, Кнежевић 9, Кораћ 14, 
Вујовић.

ВРШАЦ: ђерић 9, Кочовић, 
Митровић 8, Кутлешић 17, 
Ђорђевић 2, Мунижаба, 
Вељковић 6, Јововић 4, 
Узелац, Савовић 10, Остојић 
6, Симеуновић 20.

Кошаркаши Вршца су 
после серије од 11 узастопних 
победа у свим такмичењима 

доживели први пораз ове 
сезоне. У 5. коло АБА 2 
лиге изабраници тренера 
Владимира Ђокића поражени 
су од Ловћена, али су и 
даље водећи тим на табели. 
Цетињани су у подгоричкој 
дворани Верде били бољи у 
већем делу меча и захваљујући 
пре свега одличном Кораћу 
(14 поена, 10 асистенција) 
забележили свој други успех 
регионалном такмичењу.

У екипи Вршца најбољи 
је био Ђорђе Симеуновић 
(20 поема, 6 скокова, 4 
освојене лопте), Кутлешић је 
постигао 17 кошева, солидно 
је играо млади Митровић, а 
двоцифрени учинак имао је и 
капитен Савовић. 

ВРШАЦУ НЕКАДАШЊОЈ ЦРНОГОРСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ ДОЖИВЕО ПРВИ 
ПОРАЗ ОВЕ СЕЗОНЕ

ЦЕТИЊАНИ ПРЕКИНУЛИ 
СЕРИЈУ ВРШЧАНА

ЛОВЋЕН - ВРШАЦ 90:82 (26:24, 20:19, 28:26, 16:13)

КО Ш А Р К А
ПОРАЗ МЛАДОСТИ У 7. КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ 
СЕВЕР

ОШТРЕ КАНЏЕ ЛАВОВА
ЛАВОВИ - МЛАДОСТ 34: 18 (14:10)

Вршачки рукометаши доживели су у 
Бачкој Паланци шести узастопни пораз. У 
наредном колу Младост гостује Срему у 
Сремској Митровици који у досадашњем 
току првенства није успео да освоји ни бод.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 7. КОЛО
Јабука - Срем СМ  39 : 24
Апатин - ЖСК  10 : 0
Младост ТСК - Б.Карловац 26 : 18
Сивац 69 - Црвена звезда 42 : 27
Долово - Херцеговина 36 : 33
Лавови БП - Младост (В) 34 : 18

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

РУ КО М Е Т

И даље на врху: Данило Остојић (Вршац)

Фото: КК Ловћен

Центар Миленијум, гледалаца 1000, судије: 
Поробић (Требиње), Тресоглавић (Осијек), 
Милојевић (Крушевац)

ВРШАЦ: Кочовић 9, Ковачевић, Митровић 
5 (6 ас), Глишић 8 (7 ск), Кутлешић 14 (8 ск), 
Ђорђевић, Мунижаба 3, Вељковић 12 (6 ск), 
Узелац, Савовић 12 (4 ск), Остојић 2 (4 ск), 
Симеуновић 23 (10 ск).

БОРАЦ: Бумбић, Чаловић, Поповић, 
Ђоковић 18 (5 ас, 4 укр), Пешаковић 7 (5 
ск), Прља 2, Мићић 5, Стојадиновић 6 (3 ск), 
Гавриловић, Тодоровић 14 (10 ск), Чарапић, 
Мариновић 20 (3 ск, 3 ас).

Вршчани су изванредном игром у дербију 
4. кола АБА 2 лиге потврдили лидерску 
позицију и тренутно су једини непоражени 
тим у овом такмичењу. Тренер Владимир 
Ђокић може бити поносан на чињеницу да 
је екипа, иако лишена помоћи повређеног 
Ђерића и Јововића, који је изостао због 
високе температуре, са просеком од 21 
године, одиграла изузетно зрело, одговорно, 
са високом потрошњом енергије и успела 
убедљиво да савлада квалитетне Чачане. 
Тешко је у тиму који оствари преко 50 скокова, 
106 индексних поена и има 4 двоцифрена 
стрелца истаћи појединца, али је Ђорђе 
Симеуновић сјајним учинком (23 поена, 10 
скокова, 2 асистенције, индекс 33) засенио све 
остале актере дербија. У другом полувремену 
покренуо је вршачку кошаву у нападу, био 
скоро непогрешив из свих позиција и један 
од најзаслужнијих за велики број секундарних 

напада свог тима после офанзивних скокова. 
Борац је одлично почео, почетком 

друге четвртине са две узастопне тројке 
Пешаковића стекао двоцифрену предност 
(16:26), али је од тада Вељковић „закључао“ 
рекет Вршца, а пресинг у одбрани Ђокићевих 
изабраника све више је исцрпљивао Чачане, 
који су често грешили у нападу приморани да 
импровизују. 

Борац је последњи пут повео кошем 
Мићића (31:34), али је Вршац поенима 
Глишића и Вељковића преузео вођство (37:34) 
које није испуштао до краја меча. 

У последњих десет минута Вршац је у 
потпуности контролисао ситуацију на терену, 
разиграли су се и Кочовић, Кутлешић и 
Савовић, Борац је потпуно изгубио битку у 

ваздуху, није имао решења да заустави нападе 
Вршчана и морао да се помири са поразом.

Владимир Ђокић, тренер Вршца, био је 
задовољан и резултатом и игром свог тима.

- Захваљујем се публици која нас је носила 
до победе, поносан сам на играче како 
тренирају и коју енергију уносе у утакмице. 
На овом мечу имали смо преко 50 скокова, 
када се тако игра тешко је изгубити. Идеја је да 
играмо још агресивније, али смо на овом мечу 
имали скраћен ростер због повреде Ђерића и 
болести Јововића. Такође, у трећој четвртини 
повредио се и Глишић. Пресрећан сам због 
понашања играча, идемо даље.

ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА ОСТВАРИЛИ УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ У ДЕРБИЈУ 4. КОЛА И УЧВРСТИЛИ СЕ НА 
ЧЕЛУ ТАБЕЛЕ КЛС

СИМЕУНОВИЋ КАО КОШАВА
ВРШАЦ – БОРАЦ 88:72 (16:18, 21:16, 27:19, 24:19)

Јунак дербија: Ђорђе Симеуновић

ДРУГА ПОБЕДА ВРШЧАНА У ПРВОЈ Б 
ЛИГИ

БАНАТ БОЉИ ОД БЕЧЕЈА
БАНАТ - БЕЧЕЈ 3:1 (13:25, 25:21, 25:15, 25:17)

Одбојкаши Баната су остварили другу 
победу ове сезоне савладавши Бечеј  и 
пробили се у средину табеле. Бечејци су боље 
почели меч, добили убедљиво први сет, али су 
изабраници тренера Игора Сантрача заиграли 
много боље у наставку и преокренули резултат 
у своју корист. У наредном колу Банат гостује 
до сада непораженој Лозници.

Нови Сад - Тимок  3 : 0
Дубочица - Борац  3 : 1
Баваниште - ФАП   3 : 0
Срем Итон - Лозница  0 : 3
Банат - Бечеј   3 : 1
Т. Витезови - Ужице  3 : 1

1.Нови Сад 4         4 0 12
2.Лозница 4         4 0 12
3.Дубочица 4         3 1  9
4.Ужице  4        3 1  7
5.Баваниште 4        2 2  7
6.Банат  4        2 2  7
7.Т. Витезови 4        2 2  6
8.Борац  4        2 2  5
9.Тимок  4        1 3  4
10. Срем Итон 4        1 3  3
11.Бечеј  4        0 4  0
12.ФАП   4        0 4  0

 ОД Б О Ј К А

Кошаркашице Вршца су против 
Шумадије у Крагујевцу доживеле пети 
пораз ове сезоне (89:74), али игра коју 
су приказале охрабрује и за очекивати 
је да ускоро почну да побеђују. Тренер 
Мирослав Кањевац био је задовољан како 
је његова екипа одиграла у појединим 
фазама меча.

- Прву четвртину смо одиграли врло 
добро имајући у виду да смо имали 
јако мали број колективних тренинга са 
новим играчицама у саставу. У другом 
полувремену смо скроз пали и то је 
разлог убедљивог пораза. Мислим да и у 
овом саставу можемо боље, а очекујемо 
још две, можда и три играчице које ће 
појачати екипу, пре свега на позицији 
центра. У наредној утакмици улога 
апсолутног фаворита припада Партизану, 
али би у мечевима који следе могли да 
забележимо прву победу. 

Вршац је у протеклој недељи појачан 
доласцима својих бивших играчица, 

Јоване Јакшић и Инес Ћорда, а из Приморја 
је стигла црногорска репрезентативка, 
седамнаестогодишња Зорана Лучић (176), 

која игра на позицији крилног центра.
- Црногорска лига је постала исувише 

слаба, очекујем да доласком у Вршац 
играчки наставим да напредујем и да 
помогнем да екипа преброди кризу 
резултата. Услови за рад су изванредни, 
Вршац је град кошарке, надам се да ћемо 
победама вратити публику на женске 
утакмице, нагласила је Лучићева.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО 

ВРШЧАНКЕ ИЗГУБИЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ, АЛИ ПОЈАЧАНЕ УЛАЗЕ У НАСТАВАК ПРВЕНСТВА

БОЉИ ДАНИ У НАЈАВИ

Појачања: Инес Ћорда и Зорана Лучић

ЖКЛС 5. КОЛО

Шумадија - Вршац  89 : 74
Врбас Медела - Краљево  78 : 57
Бор - Студент    64 : 61
Беочин - Радивој Кораћ   76 : 78
Шабац - Спартак   83 : 62
Црвена звезда - Партизан 1953  77 : 73

1.  Црвена звезда 5        5 0 10
2.  Радивој Кораћ 5        5 0 10
3.  Партизан 1953 5        4 1  9
4.  Студент  5        3 2  8
5.  Краљево  5        3 2  8
6.  Шабац  5        3 2  8
7.  Врбас Медела 5        2 3  7
8.  Бор  5        2 3  7
9.  Беочин  5        1 4  6
10.Шумадија  5        1 4  6
11.Спартак  5        1 4  6
12.Вршац  5        0 5  5

КЛС  4.КОЛО 

Војводина - Вршац   95 : 100
Раднички - Младост  78 : 96
Дyнамиц - Дунав   97 : 71
Металац - Беовук     96 : 85
Спартак - Тамиш   76 : 73
Борац - Слога   102 : 70
ОКК Београд- Златибор   83 : 88
 
1.  Вршац  4         4 0 8
2.  Спартак 4         4 0 8
3.  Борац  4         3 1 7
4.  Металац 4         3 1 7
5.  Дyнамиц 4         3 1 7
6.  Златибор 4         3 1 7
7.  Младост  4         2 2 6
8.  Беовук 72 4         2 2 6
9.  Дунав  4         2 2 6
10.Тамиш  4         1 3 5
11.ОКК Београд 4         1 3 5
12.Војводина 4         0 4 4
13.Раднички 4         0 4 4
14.Слога  4         0 4 4
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