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У Улици Николе Нешковића, Јавно
комунално предузеће „Други октобар“
врши изградњу друге фазе фекалне
канализације.
-Процес изградње стигао је до
тачке спајања са првом фазом, која је
испројектована још прошле године,
а урађена зимус, објашњава Богдан
Јовановић, помоћник директора за
грађевинске делатности ЈКП „Други
октобар“. До сада је урађено 150 метара
канализације и остало нам је још око 80
метара.
Услови за рад су прилично тешки:
велика дубина, висок ниво подземних
вода, а радници комуналног предузећа
доста времена губе на црпљењу воде
како би могли да поставе канализациону
мрежу.
-Врло често морају две пумпе да
црпе воду, каже Јовановић. Пре радног
времена, после радног времена се

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ НИКОЛЕ НЕШКОВИЋА

РАДОВИ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

укључују пумпе, црпи се вода како би
се обезбедили услови за рад. И поред
свега, посао иде задовољавајућим
темпом, радили смо и суботом како би
се испоштовали рокови. Свакако да
ћемо до средине децембра завршити
комплетну улицу која се ради у три фазе:
прва је зимус урађена, сада радимо
другу фазу, а након тога наставља
се реконструкција канализације код
Aгрикo пијаце, што је уједно и почетак
треће фазе радова.
Поред све потребне механизације, на
радовима је ангажовано око 15 радника
грађевинске оперативе. Осим ових
локација, реконструкција канализације
врши се и у Улици Ђуре Јакшића.
Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

МЛАДИ - РИЗИЧНА КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Савет за безбедност саобраћаја
Града Вршца организовао је
трибину поводом Светског дана
сећања на жртве саобраћајних
незгода, у Пољопривредној школи
„Вршац“,14. новембра. Трибини
су
присуствовали
ученици
вршачких средњих школа, а
предавачи су били Бранко
Стаматовић, начелник Оделења
за локалне самоуправе Агенције
за безбедност саобраћаја из
Београда, Милан Васић, члан Већа
и председник градског Савета
за безбедност саобраћаја, Лука
Роман, командир Саобраћајне
полиције у Вршцу. Присутне
је поздравио Срђан Клиска,
директор Пољопривредне школе
„Вршац“.
-Желим да се захвалим Граду
Вршцу што је препознао значај
обележавања Светског дана
сећања на жртве саобраћајних
незгода, када желимо да
скренемо пажњу на проблем
страдања у саобраћају, рекао је
Бранко Стаматовић. Агенција за
безбедност саобраћаја подржава
овакве активности као што је
јавни час са средњошколцима
на тему безбедност учешћа у
саобраћају кроз кампању „Ум на
друм“ коју Агенција спроводи са
младима широм Србије.
Према речима Стаматовића,

циљ је да се скрене пажња на
главне проблеме страдања
младих
у
саобраћају
од
неприлагођене брзине, алкохола,
употреба мобилних телефона у
току вожње...
Трибина је са разлогом
одржана у средњој школи зато
што су млади (од 15-30 година)
једна од најрањивијих категорија
учесника у саобраћају којима
треба посветити посебну пажњу,
нагласио је Милош Васић.
Попут деце, млади су приоритет
у дефинисању потреба за
спровођење циљаних мера и
активности за смањење броја
саобраћајних незгода у којима
учествују. Значај младих за
државу и друштво истиче и
постојање Закона о младима,
као и постојање Националне
стратегије за младе за период
од 2015. до 2025. године. Овим
документима истиче се значај
младих у друштву и стратешки
приступ њиховом развоју уз
визију да су млади активни и
равноправни учесници у свим
областима друштвеног живота
који у потпуности развијају свој
потенцијал и доприносе личном и
друштвеном развоју и добробити.
Безбедност младих је прихваћена
као један од приоритета у развоју
савременог друштва.

Према
речима
Васића,
управо у саобраћају је највише
и угрожена безбедност младих,
јер подаци указују да велики број
погинулих припада овој старосној
категорији.
-Због
склоности
ка
прекорачењу
брзине,
непрописном претицању, вожњи
под дејством алкохола и слично,
млади су препознати као ризична
категорија учесника у саобраћају,
истиче Васић. На основу
анализе Агенције за безбедност
саобраћаја за период 2012. до
2016. године, на територији Града
Вршца је страдало укупно 133
младих у саобраћајним незгодама
од чега је највећи број младих
који су претрпели лаке телесне
повреде. У истом овом периоду
из ове категорије погинула су
два лица, која су била у својству
путника. Тешке телесне повреде

задобило је 29 младих, док је лако
повређено 102 млада учесника у
саобраћају. Највећи број младих
у саобраћају задобио је повреде
у својству возача - 77 повређених,
што представља око 59 одсто
од укупног броја повређених у
посматраном периоду. Укупно
46 младих је страдало у својству
путника у возилу, од чега су 2 лица
погинула. Овакав податак упућује
на ризично понашање младих у
возилу, нарочито возача, али и
путника. Млади се обично крећу у
групама, услед чега, често, млади
возачи имају сапутнике вршњаке.
Управо овакав амбијент повећава
жељу за доказивањем и ризичним
понашањима којима су склони
млади учесници у саобраћају.
Превентивне мере и активности
треба усмерити не само на младе
када су у својству возача, већ и на
младе у својству путника, јер тада

својим позитивним ставовима
могу дестимулисати ризично
понашање
младих
возача,
њихових вршњака.
Савет за безбедност саобраћаја
града Вршца је објединио све
носиоце активности у саобраћају
почев од саобраћајне полиције,
образовних установа, аутошкола,
јавних предузећа која се баве
саобраћајем, медије.
Према
речима
Васића,
активности су донеле резултате.
Смањен је број саобраћајних
незгода за 50 одсто у односу на
период од 1997, а број погинулих
лица смањен је четири пута - са 12
у 1997. на 3 погинула лица у 2016.
-И поред тога, Савет није
задовољан
постигнутим
резултатима и својим радом
жели да допринесе да се
укупна
безбедност
свих
учесника у саобраћају подигне
на још виши ниво, каже
Васић. Приоритет активности
безбедности саобраћаја треба
да буде усмерена на задржавање
позитивног тренда са „0“ младих
лица погинулих у саобраћају,
али такође морају се предузети
значајне мере како би се
зауставио растући тренд броја
повређених младих лица у
саобраћају.
Ј.Е.

радови на изради електричне
инсталације
унутар
самих
објеката, наглашава чланица
Већа Николић. Надамо се да ће
у наредна три до четири месеца
све бити готово и да ће бити
решен проблем снабдеваља
електричном
енергијом
у

поменутих девет станова.
Станови се налазе у Радничкој
улици, Улици Ђуре Јакшића,
Николе Тесле... Ромске породице
су задовољне јер више неће
имати проблема са снабдевањем
електричном енергијом.
Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ГРАДА ВРШЦА И ПОКРАЈИНЕ

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СНАБДЕВАЊА
СТРУЈОМ РОМСКИХ ПОРОДИЦА
-Увођење електричне енергије у девет станова где живи 37 чланова ромских породица - Пројекат
вредан 1.350.000 динара - Град Вршац обезбедио 850.000 динара, а Покрајина 500.000 динара -

Прошле недеље кренули су
радови на решавању проблема
снабдевања
електричном
енергијом општинских станова
у којима живе ромске породице.
Реч је о девет станова, који су
у власништву Града Вршца,
датих на коришћење ромским
породицама. Проблем недостатка
струје у овим становима постоји
већ дуже време. Заједничким
пројектом
и
финасијском
подршком Града Вршца и
Покрајине Војводине, девет
ромских породица добиће струју.
Град Вршац је већ
планирао да становима које

користе Роми, а у којима нема воде
и струје, омогући прикључење на
електричну енергију, каже Татјана
Николић, чланица Градског већа
задужена за социјалну заштиту
и здравство. Недостатак воде и
струје је из одређених разлога,
било да су то дуговања настала
у претходном периоду, или су
усељени у станове где су затекли
дуг. Ради се о девет станова у
којима живи девет породица са 37
чланова, а укупна вредност целог
пројекта је 1.350.000 динара.
Град је за ову намену определио
850.000 динара, а средства у
износу од 500.000 динара добили

смо конкурсом код Покрајинског
секретаријата за унапређење
становања Рома. Оног момента
када смо конкурисали, ми смо већ
донели одлуку о уласку у овакав
пројекат и планирали средства за
ту намену. Али, како смо добили
средства од Покрајине, Град
Вршац ће овом приликом дати
само 850.000 динара.
Према речима Николићеве,
прво су завршени радови у
становима где живе породице са
децом, трудницама и децом са
сметњама у развоју, а реализација
пројекта тече даље.
Тренутно се изводе

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

У СПОМЕН ХЕРОЈИМА

Град Вршац је обележио Дан примирја у
Првом светском рату, 11. новембар. Након
опела свештеника
Епархије банатске
Српске православне цркве, представници
локалне власти, бројних удружења и
организација положили су венце на Спомен
костурницу ослободицима на вршачком
Градском гробљу, прошле суботе.
-Вршац данас слави свој празник, дан
када је аустро - угарска војска напустила
наш град и овај регион и тиме означила
једно ново поглавље, нови датум у
историји Вршца, рекао је Никола Спремо,
председник Општинске организације
Савеза потомака од 1912. до 1920. Вршац.
Овде нису била ратна разарања, страхоте,
Српска војска је, на један џентлменски
начин, дозволила одступање аустро
-угарске војске преко Темишвара даље
за Немачку, а на данашњи дан у 11 сати,
потписано је примирје што цела Европа
слави.
Спремо се захвалио представницима
Града Вршца који су се и ове године
придружили Општинској организацији
Савеза потомака од 1912. до 1920. Вршац
и помаже да се овај значајан историјски
датум не заборави.
Захваљујем свима који су данас
овде са нама дошли да још једанпут

ЈАВНУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
обележимо дан сећања на жртве Првог
светског рата, рекла је Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена за
социјалну заштиту и здравство. Вршац
јесте ослобођен и то је један пример како
се треба борити за своју земљу. На свим
фронтовима у Србији, током Првог светског
рата, било је великих жртава. Немојмо

данас да заборавимо ни Зејтинлик, ни Крф,
ни Цер, ни све остале велике битке којима
је српски народ извојевао победу и своју
слободу. Исто тако немојмо заборавити све
њихове сународнике, саборце, других вера
и нација који су допринели да ми данас
живимо у слободи. Нека им је вечна слава и
хвала им за све што су учинили за наш град
и за нашу државу.
Венце су, на Спомен костурницу
ослободицима, положили представници
градске власти, Општинске организације
Савеза потомака од 1912.до 1920. Вршац,
СУБНОР Вршац и Српска напредна странка.
Дан примирја је државни празник у
Србији и поново се прославља од 2012.
године. Овај историјски датум обележава
се у знак сећања на 11. новембар 1918.
године када је потписано примирје у Првом
светском рату, у Француској, у специјалном
вагону маршала Фердинанда Фоша, у 11
сати. Примирје је важило до закључивања
Мировног споразума у Версају, 28. јуна
1919. године. Као симбол овог празника
користи се цвет Ramonda nathaliae,
ендемске биљке Централног Балкана,
угрожене врсте у Србији, познат као цвет
феникс. Биљку је 1884. открио у околини
Ниша др Сава Петровић, дворски лекар
краља Милана Обреновића и, заједно са
Јосифом Панчићем, описао је и дао јој име
по краљици Наталији.
Ј.Е.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОДОБРИЛА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“

ЈЕДАНАЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

Захваљујући
подршци
Канцеларије Владе Републике
Србије за управљање јавним
улагањима,
Пољопривредна
школа „Вршац“ реализоваће
пројекат подизања енергетске
ефикасности школског објекта и
уређења фасаде. Овој вршачкој
средњошколској
установи
одобрено је 11 милиона динара,
без ПДВ, а у Школи очекују да ће
радови кренути на пролеће, са
првим лепим данима.
При крају прошле
године, када се правио буџет за
2017, Пољопривредна школа
„Вршац“ је предложила Градском
већу и тадашњој чланици Већа за
просвету Маријани Голомеић, да у
овогодишњи буџет уврсте 300.000
динара које би школа искористила
за израду пројекта подизања
енергетске ефикасности школског
објекта, објашњава Срђан Клиска,
директор
Пољопривредне
школе„Вршац“.
У склопу

На основу одредаба
члана
63
Закона
о
планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”,
бр.
72/2009,
81/2009,
64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013
- одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014 и 145/2014)
одељење за урбанистичко
грађевинске и имовинско
правне послове Градске
управе
Града
Вршца,
оглашава

подизања енергетске ефикасноти
било је и уређење фасаде.
Захваљујући разумевању градске
власти у буџету су се нашла
ова средства и већ у фебруару
изабран је најбољи понуђач, а
почетком априла имали смо готов
план енергетске санације зграде,
а имали смо и „енергетски пасош“
зграде. Ту се видело да би се
реализацијом тог плана трошкови
грејања смањили чак до 50 одсто.
Према речима директора
Клиске, са тим пројектом школа
је, већ у јуну, конкурисала код
Канцеларије Владе Републике
Србије за управљање јавним
улагањима и крајем септембра
добили позитиван одговор.
Потврђено нам је да су на
седници Владе одобрена средства
Пољопривредној школи „Вршац“
у износу од 11 милиона динара,
без ПДВ, каже задовољно Клиска.
Очекујемо да ће представници
Канцеларије
убрзо доћи,

1.Урбанистичког
пројекта
за
изградњу
интернебензинскестанице
у Вршцу у потесу Мали рит,
на катастарској парцели бр.
19099 КО Вршац.
Подносилац
захтева:
ДОО „Сматса“, Вршац
2.Урбанистичког пројекта
за изградњу складишног
простора спратности П+1
и паркинга у Вршцу на
Београдском путу б.б.,
на катастарској парцели
бр.28264 КО Вршац.
Подносилац
захтева:
ДОО „Клаусмонт“, Вршац
3.Урбанистичког пројекта
за изградњу надстрешнице
и магацинског простора
спратности П+1 у Вршцу у
Улици 2. Октобра бр.105,
на катастарској парцели
бр.8797/2 КО Вршац.
Подносилац
захтева:
Ненад Батало, Вршац
Наведени урбани-стички
пројекти биће изложени
у холу зграде СГ Вршац.
Јавна презентација трајаће
7 дана почев од 18.11.2017.
године.
Заинтересована правна
и физичка лица подносе
примедбе на изложене
урбанистичке
пројекте
за време трајања јавне
презентације, у писаном
облику и предају их
Одељењу за урбанистичко
грађевинске и имовинско
правне послове Градске
управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за
урбанистичко грађевинске
и
имовинско
правне
послове Градске управе
Града
Вршца
пружиће
обавештења о садржају
јавне презентације.

прегледати документацију коју
имамо, да евентуалне недостатке
отклонимо и да на пролеће
већ кренемо у реализацију
пројекта. Расписивање тендера
радиће Град Вршац, тако да ће
Пољопривредна школа бити
ослобођења једног озбиљног и

захтевног посла.
Иначе, Пољопривредна школа
је обезбедила котлове за грејање
на биомасу, а гориво ће бити са
школске економије. Све у циљу
смањења трошкова за грејање
током хладних зимских дана.
Ј.Е.

Одељење за просторно
планирање,
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПОМАЖЕ СТУДЕНТИМА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ “МИХАИЛО ПАЛОВ” У ВРШЦУ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О СТИПЕНДИРАЊУ

У уторак, 7. новембра 2017.
године,
Покрајинска
влада
и Канцеларија за инклузију
Рома уприличили су свечано
потписивање
уговора
о
стипендирању студената ромске
националности за школску
2017/2018. годину. Стипендије су
уручене у просторијама Високе
школе, а намењене су за 20
студената и студенткиња ромске
националности,
студијског
програма
за
образовање
васпитача на ромском језику на
Високој школи струковних студија
за васпитаче „Михаило Палов“ у
Вршцу.
Имајући у виду чињеницу да
је стварање високообразованог
кадра за ромски језик од
суштинског значаја за очување
идентитета ромске заједнице на
овим просторима, Канцеларија
за инклузију Рома је у свој план
и програм и ове године уврстила
финансијску подршку студентима
овог смера.
У Основној школи „Моша
Пијаде“ у Гудурици почела
је, прошлог месеца, настава
македонског
језика
са
елементима националне културе.
Број ђака се повећава из дана у
дан, а наставом су задовољни и
ученици и наставници.
-На
почетку
је
група
имала шест ђака, а од осмог
новембра групи се прикључило
још седморо ђака, тако
да тренутно овај предмет
похађа тринаесторо ученика
нижих разреда, од првог до
четвортог разреда, објашњава
Мирослав
Милојевић,
наставник Македонског језика
у ОШ “Моша Пијаде” у Гудурици.
Настава Македонског језика са
елементима националне културе
се изводи на два часа недељно,
што представља 10 одсто фонда
часова. Часови се одвијају
средом од 11,30 до 13 часова.
Ученици имају све што им је
потребно за наставу македонског
језика, а у плану је и набавка
помагала
за
квалитетнију
наставу.

Уговоре
је
студентима
свечано уручила посланица у
Скупштини АП Војводине, Јелена
Јовановић. Уручењу уговора за
стипендије студентима ромске

националности присуствовала је,
поред директорке школе Високе
шкоре, др Јелене Пртљаге, и Пава
Новаков, председница Савета за
интеграцију Рома у Војводини.

Након официјелног дела, уследио
је неформални разговор, током
ког су студенти нагласили значај
студирања на матерњем језику и
указали на велику подршку коју

НАСТАВНА НОВИНА У ОШ “МОША ПИЈАДЕ” У ГУДУРИЦИ

НАСТАВА МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА СА
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

-Национални
савет
Македонаца у Србији обезбедио је
букваре за ученике, као и поклон
пакет са свескама, оловкама и
сличним материјалом који је
потребан сваком ђаку, наглашава
Милојевић. Такође, у наредном
периоду ће бити обезбебеђена и
помоћна техничка средства која
ће додатно побољшати квалитет
извођења наставе. Постоји
континуирана сарадња између
председника
Националног
савета Македонаца
Борчета
Величковског и директора ОШ
“Моша Пијаде”у Гудурици Ненада
Васића. Формирање групе за
наставу Македонског језика
са елементима националне
културе је производ њихове
координације и упорности, као и

Македонски језик у гудуричкој школи предаје Мирослав
Милојевић, мастер филозоф, рођен 01.01.1989. у граду Дебар,
Република Македонија. Основне студије филозофије завршио је у
Скопљу, на македонском језику, док је мастер студије завршио у
Новом Саду. Такође је ангажован као педагошки асистент у ШОСО
“Јелена Варјашки” у Вршцу, као стручни сарадник у Српском удружењу
за филозофску праксу (СППА) и као волонтер радионичар у Удружењу
“Отворено срце света” из Вршца.
ТРИБИНА О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„БЕЗ НАСИЉА, МОЛИМ“

Вечерас (у петак, 17. новембра)
у 19 часова у „Салону код
Порте“ одржава се трибина под
називом „Без насиља, молим“, у
организацији клуба „Култиватор“
и Удружења „Тачка сусретања“.
Тема разговора биће „Школа (не)
оспособљава ученике да адекватно
реагују у ситуацијама насиља“,
а према речима организатора
један од основних задатака
трибине биће осветљавање узрока
„културе насиља“ и проналажење
механизама за решавање проблема

са којима се млади суочавају.
„Због
маргинализоване
улоге просветних радника и
запостављене
васпитне
улоге
школе, суочавамо се са све
суровијим облицима насиља и
злостављања међу младима“, истичу
организатори трибине, додајући
да је питање саосећајности међу
децом један од основних аспеката
овог горућег проблема. На трибини
ће говорити др Драгана Ћорић,
правница, активисткиња и ауторка
„Нацрта Алексиног закона“ из Новог

Сада, Марина Ињац, учитељица
из Београда са вишедеценијском
успешном праксом, др Драгица
Станојловић, неуропсихијатар и
Владислава Керкез, председница
Тима за безбедност деце у
Хемијскомедицинској
школи,
лиценцираној као „Школа без
насиља“. Разговор ће водити
чланице клуба „Култиватор“: Адела
Лукач, Невена Гроздановски и
Јована Керкез, као и координаторка
клуба Весна Кукић.
Т.С.

добијају од стране Високе школе
и Канцеларије за инклузију Рома,
као и на веома добру сарадњу
са професорима и колегама
на Високој школи. Задовољна
утисцима,
госпођа
Јелена
Јовановић пренела је ромским
студентима да се ових дана
очекују резултати напора који
се улажу да се, у оквиру пројекта
Унапређивање могућност за
интеграцију и образовање Рома
у Србији, поспеши запошљавање
младих Рома и реинтеграција
повратника. Пројекат спроводи
Представништво
Фонда
за
образовање Рома кроз стажирање
у предшколским установама
у АП Војводини студентима
Ромима који су дипломирали
у на Високој школи у Вршцу.
Госпођа Јовановић је нагласила
да је оно што је такође важно да
након стажирања дођу до посла.
Крајњи циљ јесте да се ромским
студентима по дипломирању
омогући запошљавање.
њихове сарадње са Удружењем
Вардар - Вршац из Вршца.
Планирано је да национални
савет македонаца обезбеди
поклон ваучере за ученике
како би се опремили у некој од
књижара. Такође, постоји план да
Национални савет Македонаца
организује екскурзију, путовање
у Македонију. Ишли би ђаци
који се највише истакну, а на
дуже стазе постоји план и да сви
ученици посете Македонију.
О додатним разлозима за
увођење македонског језика са
елементима националне културе
у ову гудуричку основну школу
Милојевић је рекао:
Постојање македонске
националне мањине у Гудурици
је природно произвело потребу
да се ученици са македонским
пореклом упознају са језиком
и културом земље из које
потиче
њихова
породица,
Такође, наставу похађају и
ученици који немају македонско
порекло: било из жеље да боље
упознају језик својих вршњака
из школе, било из чисте
знатижеље. Заинтересованост
ученика и њихових родитеља
у претходном периоду се
коначно
материјализовала
кроз актуелно спровођење
наставе македонског језика
са елементима националне
културе.
Ј.Е.
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У ЖИВОТУ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ДА БУДЕМО ЉУДИ,
НИЈЕ ВАЖНО КО ЈЕ КОЈЕ НАЦИЈЕ И ВЕРЕ!

Корнел Жујка, протојереј
ставрофор
Румунске
православне цркве, већ 35
година има своје парохије
у
Месићу,
Јабланци
и
Сочици. Није их мењао од
рукоположења, од свог првог
радног дана. Заволео је своју
професију као дечак одлазећи
недељом у сеоску цркву у
родним Војводинцима, са
баком и оцем. Уз редовне
обавезе свештеника, предаје
веронауку основцима, уређује
најмлађи лист на румунском
језику „Фоаиа Кодренилор“,
основао је сеоску билиотеку
у Месићу са око 5.000 књига,
члан је Удружења публициста
сеоских новина у Банату
(Темишвар)...
Најпоноснији
је што је успео да помогне
Месићанима
да
остваре
дугогодишњи сан - да изграде
сеоску цркву. Месић је до
пре пар година био једино
румунско село у Банату које
није имало цркву.
Где сте рођени?
-Рођен сам у селу Војводинци, 13.
марта1961. од родитеља Марије и
Виорела који су били земљорадници.
Имао сам јако лепо детињство. Наша
породица је била средња, ни богата,
ни сиромашна, а мој брат, три године
старији, и ја смо лепо живели. Брат
је већ више година у Шведској,
вероватно више неће ни да се враћа.
Првих 4 разреда завршио сам у
школи у Војводинцима, а од 5. до 8. у
Школи „Кориолан Добан“ у Куштиљу.
Војводинци су били лепо село, било
је много деце. Када је моја генерација
уписивала први разред, било нас
је 24 деце. Учитељица нам је била
Катица Барбулов. Била је јако добра
учитељица. И данас смо у контакту.
Када је требало да наставимо
школовање, од моје генерације у
пети разред кренуло је само нас 13,
остали су ишли у иностранство са
родитељима.
Данас су Војводинци остарело
село. Нема младих. Све су старачка

домаћинства. У сеоској школи има
7-8 деце од 1. до 4. разреда. Доста
људи ради у иностранству. Деца
која су завршила школе, факултете,
отишла су у градове да нађу посао.
Доста њих је остало у Румунији после
школовања.
Да ли сте се одмах после основне
школе одлучили да постанете
свештеник?
-Одрастао
сам
у
сеоској,
патријархалној породици. Моји су
радили земљу од понедељка до
суботе, а недеља је била дан за одмор.
Мама је остајала код куће, кувала

недељни ручак,(на селу је то некада
била традиција- недељни ручак), а
баба, тата и ја смо одлазили у цркву.
Ја сам то заволео и одмах после
основне школе, уписао сам средњу
богословску школу у Карансебешу
у Румунији, 1975. Школа је трајала 5
година, завршио сам је у року, 1980.
Тамо сам упознао моју садашњу
супругу
Брандушу,
девојачко
презиме било јој је Владућану. Она
је из села Плугова у Румунији, близу
Ђердапа. Брандуша је ишла у средњу
педагошку школу у Карансебешу.
Заједно смо се вратили из Румуније,
1982, а следеће године ја сам ишао
у Битољ, у Македонију, да одслужим
војни рок.
Када и где сте добили посао?
-Одмах после војске рукоположио

сам се у ђакона, у Сочици, 22. априла.
Рукоположио ме је владика Василие
Трговиштјану из Букурешта. Већ
сутрадан, 23. априла, на Ђурђевдан,
у Јабланци сам рукоположен у чин
свештеника. Добио сам своју парохију
где сам и данас. 35 година сам већ
у Месићу, Јабланци и Сочици. Јако
добро сам се слагао са парохијанима.
Сочица и Јабланка су имали цркве,
уредили смо их, дотерали, а Месић
је био једино румунско село у Банату
које није имало цркву. Сан Месићана
био је да и они једног дана добију
сеоску цркву.
Како сте успели да испуните
давнашњи сан Месићана?
-Успели смо да реализујемо њихов
сан после сто година. У Месићу
је била једна кућа где су вршени
обреди за сахране, венчања и
крштења и 2007. са доста пријатеља
које сам имао и овде и у Румунији,
и са Заједницом Румуна у Србији
направили смо пројекат за цркву.
Конкурисали смо код Покрајинског
фонда за капиталне инвестиције и
одобрили су нам доста новца, скоро
90 одсто трошкова изградње цркве,
а остало је било од стране Општине
Вршац, од Министарства спољних
послова Румуније, као и верника.
Зидање цркве трајало је 3 и по
године, од 7. априла 2007. до 2011.
кад је црква освештана. На почетку

зидања цркве, освештан је крст,
по старом православном обичају,
у присуству око 30 свештеника
из Војводине, доста свештеника
из Румуније, присуствовали су
преосвећени
Данило,
епископ
Епархије Дакие Феликс, и епископ
Лучиан из Карансебеша из Румуније.
Био је то велики свечани догађај
коме су присуствовали и задовољни
мештани Месића, али и други бројни
гости, високе званице из Покрајине,
тадашњи амбасадор Румуније у
Србији и заменик министра за спољне
послове Румуније, представници
вршачке локалне власти... Када
су радови били завршени, цркву
је освештао епископ Данило, са
свештенством одавде и из Румуније,
11. августа 2011. Желим да напоменем
да су приликом освештења и темеља
и цркве били са нама наша браћа,
свештеници Епархије банатске Српске
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православне цркве, сестринство
Манастира Месић и још пуно званица
из верског света. Имамо јако лепу
сарадњу са Српском православном
црквом
Епархијом
банатском,
са
његовим
преосвештенством
владиком Никанором. Са владиком
Никанором и свештеницима заједно
служимо по потреби где има верника
обе Цркве, Румунске и Српске.
Заједно идемо и у литију у Јабланки
где има верника обе Цркве, изађемо
заједно за Ускрс, Божић, служимо у
српској или румунској цркви, није
битно да ли се служи на српском или
на румунском. Имамо заиста јако лепу
сарадњу.
Уложили сте много труда да
Месић добије сеоску цркву. Да
ли су Месићани веровали да ћете
успети?
-У оно време нико није веровао да
ћемо изгурати до краја реализацију
пројекта изградње цркве у Месићу.
Али, ето, с Божјом вољом, добрим
људима, успели смо да завршимо
цркву. Није велика, али је довољна за
око 200 мештана колико их село има.
Сви смо били задовољни и срећни.
Био је то велики празник за мештане
и село.
Да ли сте покренули још неке
пројекте за села у Вашој парохији?
-У Месићу где је била стара капела,

ИНТЕРВЈУ

основао сам црквену библиотеку која
има око 5.000 књига које смо добили
на поклон од Цркве, од пријатеља из
Румуније, одавде, од Издавачке куће
„Либертатеа“ из Панчева захваљујући
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директору Нику Чобану, као и од
Завода за културу војвођанских
Румуна од директора Косте Рошу.
Књиге нису само црквене, писане су
и на румунском и на српском језику.
Оснивач сам и уредник црквеног
часописа „Фоаиа Кодренилор“ ,
објављујемо текстове из духовног
живота цркве и из културе. Часопис
излази 4 пута годишње, већ другу
годину, укључене су моје три парохије.
Ово је најмлађи часопис који излази
на румунском језику. Иначе, члан
сам Удружења публициста сеоских
новина у Банату (Темишвар).
Организујем и ходочашћа, више од
десет година водим по манастирима
вернике румунске националности,
али и српске националности.
Посећујемо оближње манастире,
били смо и у Манстиру Прислоп
где почива протосингел Арсеније
Бока, кога неки називају светац
Трансилваније.
Иначе, уз служење у моје три
парохије, држим и часове веронауке
у ОШ „Олга Петров Радишић“, у

одељењима у Месићу, Јабланки и
Сочици.
Од 1998. до 2002. године завршио
сам
Богословски
факултет
у
Темишвару. За Духове, 2000. године,
добио сам чин протојереја од владике
карансебешког Лауренциа Стреза, а
2002. године добио сам од владике
Данила чин протојереј ставрофор,
највиши чин код свештеника, који
нису калуђери. То је као архимандрит
у калуђерству. Добио сам и доста
признања за своја ангажовања током
35 година рада и од стране владике,
мештана... Најскорије признање добио
сам од владике Данила, маја ове
године, за допринос ширењу вере и
учења Румунске православне цркве.

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Како је изгледао Ваш лични
живот?
-Моја супруга Брандуша и ја
упознали смо се као средњошколци,
венчали смо се 1981. године. Супруга
ради као професор на Високој
школи за струковне студије у
Вршцу и на Учитељском факултету у
Београду. Предаје Румунски језик и
књижевност. Имамо ћерку Мирелу
и сина Космина. Мирела је старија.
Обоје су сада одрасли људи, раде,
имају своје породице. Имамо троје
унучади: унука и две унуке. Од сина
Космина и снаје Монике из Куштиља
имамо Луку и Ирис, а од ћерке
Миреле и зета Жељка из Вршца
имамо унуку Марију.
Као свештено лице верујем да
имате другачија животна мерила
од већине обичног света. Која је
Ваша животна филозофија?
-Као што рече покојни Патријарх
Павле: “У животу је најважније да
будемо људи!“ Важно је да будемо
људи, није важно ко је које вере и
нације.
Јованка Ерски

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ ПОСЕТИО МИНИСТАР РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, БОРАЧКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ПИТАЊА И АМБАСАДОРКА МАКЕДОНИЈЕ

ТРИБИНА СА ТЕМОМ: „РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И
ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ”

Општину Пландиште је
11.11.2017. године посетио
Министар рада, запошљавања,
борачких и социјалних питања
господин Зоран Ђорђевић и
Њена екселенција госпођа Вера
Јовановска – Типко. Поводом

посете одржана је трибина са
темом: „Родна равноправност и
превенција насиља у породици.
На трибини су поред
Министра Зорана Ђорђевића и
Амбасадорке Вере Јовановске
– Типко говорили и председник

општине Пландиште Јован
Репац, помоћница Министра за
питања родне равноправности
Нина Митић, Председник
удружења грађана Македонске
националне заједнице „Вардар
Пландиште“ Никола Кипровски

и председница Уније жена
општине Пландиште Наташа
Бајић.
По завршетку трибине гости
су одговарали на питања, која су
постаљали присутни грађани.

ОДРЖАНА 54. СЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 54 седница Општинског већа
општине Пландиште одржана је у
понедељак, 13.11.2017. године. На дневном
реду било је 9 тачака.
После усвајања записника са 52. и 53.
седнице, већници су прво разматрали
Извештај о извршењу Одлуке о буџету
Општине Пландиште за 2017. годину у
периоду јануар-септембар 2017. године.
Након тога уследило је утврђивање
Предлога Одлуке о усвајању Плана
интегритета општине Пландиште и
именовању лица одговорног за праћење
спровођења Плана интегритета општине
Пландиште,
утврђивање
Предлога
Решења о образовању Савета за
здравље општине Пландиште, Предлог
Закључка о покретању иницијативе за
кандидате за чланове и заменике чланова
Савета за међунационалне односе
општине Пландиште из редова српске
националности са територије општине
Пландиште и Предлог Закључка о усвајању
Девете измене Плана јавних набавки
за 2017. годину. Већници су на седници
разматрали и Листу за избор кандидата
за попуњавање положаја у Општинској
управи Општине Пландиште.
Претпоследња и последња тачка били
су захтеви и молбе грађана, удружења и
других правних лица а након тога и текућа
питања.

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

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (31)
КУПИНИК (2)
БАЛАД - АЛЕКСАНДРОВ ГАЈ

Са идејом о изградњи спомен цркве у
Александровом Гају кренуло се 1933. године.
Током 1934. године сакупљена су средства за
изградњу цркве у спомен престолонаследника
Петра. Двор краља Александра послао је
7. априла 1934. године 10.000 ондашњих
динара за спомен цркву, у мају исте године
Министарство пољопривреде 25.000 динара и
многи други донатори. План цркве урадило је
Министарство грађевине бесплатно. Темељи
су ударени на дан рођења престолонаследника
Петра, а ондашњи епископ банатски др Георгије
Летић је освештао камен темељац. Дивизијски
генерал и командант жандармерије у Београду,
ондашњи Душан Марковић и његова супруга
поклонили су „Звоно Бранкица“ за помен
њихове рано преминуле ћерке. Црква је
завршена и освештана 29. септембра 1935.
године.
Прелиставајући странице прошлости
Александровог Гаја стижемо пред Други
светски рат. У ово насеље непријатељ је ушао
11. априла 1941. године после слабог отпора
мештана. Ово место је ослобођено 1. октобра
1944. када су у село ушле прве руске трупе са
партизанима.
Током 1945. већина заробљеника,

становника овог села се вратила из немачког
заробљеништва. Године 1948. сад већ Купиник
има 998 становника по првим статистичким
пописним подацима. По Летопису СПЦ крајем
1955. Купиник је имао 228 домова у којима је
живело 1144 душа.
Порта и парохијски дом су ограђени
1968. Изграђен је пут од асфалта до месне
канцеларије па све до краја села према Гају.
Пут до Купиника је асфалтиран 1969.
године, а одмах је почео да долази и аутобус у
село. Асфалтиране су и улице у самом насељу
и то до цркве улицом Братства и Јединства
скоро до краја. Кордунска и прилаз до ње
1970. Тих година део становника овог села
одлази у иностранство и то највише у Шведску,
Аустралију и Аустрију.
Село добија ново гробље 1973. године
знатно ближе селу од старог.
У Летопису СПЦ наишли смо на занимљиве
белешке од 20. септембра 1991. године које
преносимо у целини:“ Попис сликарских
и вајарских дела... на подручју Баната“
штампане 1981. у Новом Саду на страни 41.
и 42 под насловом Купиник, наведени су
следећи подаци... да је село некада било
спахијско добро, да је после Првог светског
рата, насељено словенским добровољцима
и оптантима из Мађарске. Храм је подигнут
1935. у српско-византијској традицији, а у стилу
Лазарице (Лазарица је придворна црква кнеза
Лазара у Крушевцу посвећена св. Стефану,
саграђена између 1377/78 и 1381. Припада
српском градитељству моравског стила, више
пута обнављана, а последња рестаурација
извршена 1904-1908).
Неколико икона је „моловао“ 1882. Алекса
Свиленгошић из Модоша, садашњег насеља

Јаша Томић и да је ово свакако прилог неког
верника са стране новом храму“.
Храм је реновиран 2007. године.
Ево још неких занимљивости из живота и
обичаја Купиничана. Ујутро рано, кад освиће
Божић, деца иду од куће до куће да „коринџају“,
односно певају божићне песме , честитају
домаћину Божић, а домаћин их дарује, сувим
шљивама, слаткишима, новцем. Свуда је обичај
да се ово обавља током Божића, на Бадње вече,
сем у Купинику.
Први телефон зазвонио је 1948. године, а
село струју добија 1963. Село има централни
водовод.
Школска зграда постоји од досељавања
добровољаца, дакле пре 1921. по усменим
казивањима његових становника Петра Зрнића
и Исе Ракића које су опет ове податке сакупили
од бившег становника Малог Балата из околине
Суботице - његовог имена се, на жалост, нису
сетили. Наставу су највероватније похађала
деца спахијских радника и то на немачком и
мађарском језику. Други део школе, предњи,
сазидан је касније. После Првог светског рата
први учитељ био је католички свештеник Стево
Смољо који је из Александровог Гаја отишао у
Ватин на место свештеника, а први православни
учитељи били су Душан и Деса Вукмировић,
Црногорци. Настава је ишла на српском
језику. Након њих учитељ је постао Владимир
Вукмировић, који, мада је имао исто презиме
није био рођак са предходним учитељима.
Интересантан је као иницијатор изградње Дома
културе који је направљен између два светска
рата.
Име Купиник везују мештани за купине којих
је раније било у изобиљу у атару овог села.
Данас, остало је само име, купина је све мање,

кажу уништили су их пестициди.
Купиник се налази на источном делу
општине уз саму границу са Румунијом – свега
700 метара их дели од границе. Од Великог Гаја
удаљен је 3 километра, а од Пландишта 10.
Насеље је лоцирано на језерско-лисној
тераси. Надморска висина земљишта на коме
је изграђена црква је 80 метара, али то није
највиша тачка у селу - у источном и југоисточном
делу појављује се висина и од 82 метра.
Најзначајнији потеси у атару овог села су
Јаблање и Црногорска табла. По топографским
картама из 1954. на месту потеса Јаблање био
је потес Балат.
Број становника овог насеља од 1918.
када се први пут јавља у статистици пописног
становништва као насеље, био је 998 да
би по последњем попису из 2002. број је
преполовљен - свега 365.
Занимљивост је и та да је ово насеље имало
највеће процентуално учешће Срба међу свим
насељима у општини, чак 97,5 процената
(подаци из 1991. године).
Правац пружања Купиника је северозапад
- југоисток, дужина му је 1500 метара, а највећа
ширина је око 700 метара,
То би била прича о Купинику. Велику
помоћ око прикупљања података пружио нам
је Драган Панић, шеф месне канцеларије и
становници овога села Петар Зрнић и Исо Ракић.
Такође, уз велико разумевање православног
свештеника Славка из Великог Гаја који нам је
уступио Летопис Српске Православне Цркве
(вођен у периоду од 1925. па до 1996.) изнели
смо вам, верујемо, занимљиве податке, Остале
податке узели смо из Географске монографије
војвођанских општина, аутора магистра Лазара
Лазића.

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

ВРШАЧКА КУЛА

VOCEA ROMÂNILOR

ПЕТАК • 17. новембар 2017.

99

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

„AVEM NEVOIE DE O STRATEGIE DE
DEZVOLTARE A LIMBII ROMÂNE ÎN SERBIA”

Dr. Marinel Negru își desfășoară activitatea
în cadrul Catedrei de limba română a Facultăţii
de Învăţători din Belgrad și a departamentului
acestuia din Vârșeț, unde este responsabil pentru
discipilnele: Metodica predării limbii și literaturii
române 1 și 2; Tendinte metodologice actuale în
predarea limbii și literaturii române; Abecedarul
sârbo-român – analiză comparativă… A publicat
numeroase lucrări din domeniul științelor
didactico-metodice și a participat la numeroase
reuniuni științifice internaționale. Studiile de
Magisteriu le-a absolvit în anul 2007, la Facultatea
de Învățători, iar în anul 2013, a susținut teza de
doctorat pe tema bilingvismului sârbo-român la
copiii de ciclu primaru.
- În activitatea mea, în primul
rând am avut în vedere mediul
bilingv, respectiv monolingv,
adică românii care trăiesc
în aceste zone. De aceea, ca
punct de referință, am luat
Comuna Alibunar, comună cu
cel mai mare număr de români
din Republica Serbia. Ca mediu
monolingv, atâ cât este posibil,
am studiiat școlile generale
din Nicolinț și Sân-Mihai, unde
95% din populație sunt români,
iar localitățiile Alibunar, Seleuș
și Petrovasâla le-am studiiat ca
mediu mixt. În acest sens, am
studiat în genere populația
română, dar și pe sârbi care
învață limba română cu
elemente ale culturii naționale
sau limba română ca limba
mediului. Au fost probleme
în
găsirea
unui
aspect
metodologic al lucrării în sine,
deoarece cercetarea efectuată
la nivelul bilingvismului se
referă la aspectul lingvistic.
Așadar, m-am bazat pe topica
limbii,
respectiv
ordinea
cuvintelor
în
propoziție.
Românii în mediul multilingv,
mai ales sub influența limbii
sârbe, folosesc și în limba
română ordinea cuvintelor
specifică limbii sârbe.
Având în vedere că v-ați
ocupat
de
bilingvism,
permiteți-mi să vă întreb,
cum apreciați tendința tot
mai frecventă a famililor
românești, de a-și înscrie
copiii la școlile cu limba de
predare sârbă?
- Acest fenomen poate fi
apreciat din mai multe aspecte.
Un aspect se referă la atenția
Consiliului Național Român,
pe care o acordă propriei
comunității. O altă problemă
o prezintă lipsa strategiei
de învățământ a românilor.
Trebuie să avem o viziune clară
a dezvoltării limbii române în

Serbia. Alt aspect deosebit de
important îl reprezintă cadrele
deficitare pentru unele materii.
Dacă avem cadre calitative,
pe care sper că le pregătim cu
succes la această facultate, cu
siguranță și rezultatele vor fi
vizibile, iar părinții vor decide
mai ușor să-și înscrie copiii în
clasele cu limba de predare
română. Astfel vor absolvi
școala generală în limba
maternă.
De asemenea, ați abordat
subiectul
inovării
în
educație?
- La Facultatea de Învățători
avem o revistă care în urmă
cu câteva luni a obținut o
categorie foarte reprezentativă
și anume, M51. Dacă ne referim
la metodică, sincer, încă sunt
în căutare de sine, deoarece
practica universitară se rezumă
la lupta de obținere a titlurilor
și astfel se pierde din calitate.
Din acest punct de vedere, nu
prea există loc pentru inovații.
Însă, țin să menționez că anul
trecut, împreună cu încă doi
colegi, ca purtător de proiect,
am publicat la o reuniune
științifică de la Arad, lucrarea pe
tema: „Metoda demonstrației
în predarea limbii și literaturii
române la copiii de vârstă
preșcolară”.
Aș evidenția
apelul de la o universitate din
Germania, de a scrie o carte sau
a transforma această lucrare
într-o monografie, care să
trateze un subiect similar.
Sunteți
membru
al
Departamentului
pentru
Învățământ
din
cadrul
C.N.M.N.R.S. Ce ne puteți
spune despre realizările în
acest domeniu?
- Intrând în această poveste,
am crezut că vom fi împărțiți în
secțiuni, pe niveluri de educație.
Am crezut că vom lucra la o
strategie a învățământului

în limba română, ca limbă
maternă. Din păcate, acest
lucru nu s-a întâmplat.
După
părerea
dumneavoastră, care sunt
neajunsurile
Strategiei
naționale de dezvoltare a
educație din Serbia când
vine vorba de învățământul
în limba română, dar și în
general?
- În acest sens, o să pornesc
de la un exemplu. Cu câțiva
ani în urmă, ca reprezentant

se impun standarele, astfel
că manualele se realizează
din nou. Se cheltuie surse
financiare enorme, degeaba.
Susțin inovațiile pe care le
aduce învățământul dual. Este
o ideie foarte bună. În acest
context ne-am putea încadra și
pe noi. Dacă vorbim de strategia
facultății ca atare, opțiunea
ar putea fi și înființarea unui
profil pentru educația unui
asistent social, un post căutat
în întreaga Europă.

Cum apreciați calitatea
informării în limba maternă a
românilor din Serbia?
- De ani în șir primim ziarul
„Libertatea“ și revista „Lumina“,
datorita
cărora
suntem
informați despre ceea ce se
petrece în rândul minorității
noastre, care sunt planurile...
Totuși, dacă am întreba
un reprezentant mediu al
minorității naționale române,
în afară de „Libertatea”, nu
ar vedea o altă oportunitate

al Facultății de Învățători,
am făcut parte din echipa
care a pregătit testele de
evaluare pentru absolvenții
școlilor generale. Am rotunjit
povestea cu succes, însă orice
poveste are un început. În orice
strategie sănătoasă, prima dată
trebuie stabilite standardele.
Este necesar să se creeze
standarde prin care se vor
realiza exercițiile și standarde
conform cărora vor fi elaborate
manualele. Din păcate, la noi
(nu mă refer doar la minoritatea
română, ci la situația generală
din Serbia) prima dată se
realizează manualele, apoi

După părerea dvs., care
sunt cele mai acute probleme
cu
care
se
confruntă
comunitatea română din
Serbia, la ora actuală?
- Și aici aș spune că lipsește
o strategie clară. Timp de mai
mulți ani s-a investit exclusiv
în cultură, și foarte puțin, sau
aproape deloc, în educație.
Se știe că avem tot mai puțini
elevi în clasele cu limba de
predare română, iar peste
câțiva ani nu v-a mai exista
învățământ în limba română,
doar facultativ și încă nu există
nici o ideie cum să se rezolve
aceste probleme.

de informare. Există redacții
în limba română la posturile
de radio și televiziune a
Voivodinei, dar ei emit program
care durează câteva ore pe
săptămână, iar subiectele din
educație sau din alte segmente
sunt foarte puțin reprezentate.
Programele tratează subiecte
din domeniul culturii sau,
eventual
din
agricultură.
Multe teme sunt neglijate, iar
o altă problemă majoră este
faptul că mass-media redă
doar evenimentele care s-au
petrecut în ultimele șapte zile,
în loc să ofere ceva nou.
T.S.

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

ЈУБИЛЕЈ РУМУНСКЕ ШТАМПЕ ЗА МЛАДЕ

Јубилеј, 45. годишњица румунске
штампе за омладину у Војводини и
45. годишњица часописа „Tinerețea“,
обележен је свечаношћу у Високој
школи за образовање васпитача
„Михаило Палов“, прошлог петка.
Уз уметнички програм, додељене

су и награде књижевног конкурса,
као и захвалнице сарадницима и
пријатељима часописа.
„Часопис „Tinerețea“ једини је
часопис на територији Србије намењен
румунској омладини. Током четири и по
деценије дуге традиције непрекидног
излажења,
овај
часопис
је
уз
недељник „Libertatea“
постао
редован
у
готово
свакој
румунској породици
у Србији. Током свих
ових година, часопис
је успео да испуни
своју намену и да
задржи континуитет
и поверење својих
читалаца“, речено је на
свечаности поводом
јубилеја.

Током 45 година садржај и концепција
часописа мењали су се у складу са
схватањима и идејама уредника који
су постојању овог часописа давали
свој допринос: Дору Трифуа, Теодора

Мунтеануа, Петру Томића, Косте
Рошуа, Радомира Мунћана, Еуфрозине
Греоњанц, Валентина Мика, Теодоре
Смолеан и Мирче Лелеа.
Т.С.

ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКА ШКОЛА И ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРОЈЕКТУ

“ САКУПЉАЖА, КАЛКУЛАЖА, АМБАЛАЖА, РЕЦИКЛАЖА”

У склопу програма еко - школе,
Хемијско - медицинска школа
Вршац учествовала је у пројекту
“САКУПЉАЖА,
КАЛКУЛАЖА,
АМБАЛАЖА, РЕЦИКЛАЖА” - „СКАР“,
заједно са Факултетом техничких
наука из Новог Сада - Департманом
за инжењерство заштите животне
средине.
Финансијску
подршку
пројекту пружа Амбасада Сједињених

америчких држава у Републици
Србији.
У оквиру пројекта одржано је
предавање о рециклажи, а затим и две
радионице. Ученицима је представљена
тематика управљања отпадом, са
акцентом на проблем амбалажног
отпада и његов негативни утицај на
животну средину, али и на економску
вредност отпада. Осим теоретског дела,
радионица је имала и практични део у
оквиру кога су ученици били у прилици
да науче како да обаве прорачун
количина насталог амбалажног отпада у
свом граду, као и у својој школи.

Учесницима радионице приказан је
и видео материјал, који су направили
амерички основци и средњошколци,
као пример добре праксе у циљу
промовисања рециклаже. Исто ће
урадити и ученици вршачке Хемијско
- медицинске школе, а снимљен
материјал биће емитован у Новом
Саду, почетком следеће године,
заједно са видео записима ђака
осталих школа, учесница у пројекту
„СКАР“. На тај ће начин анимирати
своје вршњаке и остале категорије
грађана да се укључе у рециклажу

РОМАН НИКОЛАСА СПАРКСА

отпада и заштиту животне средине
што и јесте циљ овог пројекта.
По завршетку пројекта, свака ће
школа добити сертификат о учешћу
на пројекту „СКАР“, а биће и кандидат
на будућим пројектима из области
управљања отпадом и заштите
животне средине. Осим вршачке
Хемијско - медицинске школе, у
пројекат су укључене и образовне
установе из Суботице, Сомбора,
Врбаса, Новог Сада, Зрењанина,
Београда, Шапца, Лознице и Бора.
Ј.Е.

ПРИЧА О НАЈЛЕПШЕМ ВИДУ ПОСВЕЋЕНОСТИ – ВЕЧНОЈ ЉУБАВИ

Нови роман Николаса Спаркса „Спасавање“
доноси причу о добровољном ватрогасцу Тејлору
Макејдену који се излаже великим опасностима
да би спасао људске животе. Постоји, међутим,
нешто са чим није у стању да се суочи – не може
да се заљуби. Човек који радо прискаче у помоћ
женама у невољи неминовно их напушта чим
од њега пожеле нешто више. А онда једног дана
страшна олуја погађа његов мали јужњачки град и
Тејлор у смрсканом аутомобилу проналази младу
самохрану мајку Дениз Холтон. Када јој се врати
свест, Тејлор креће у потрагу за њеним сином
који је нестао – и за њега ће ово спасавање бити
потпуно другачије од свих претходних. Овог пута
ће морати да отвори врата своје прошлости, која је
бол снажно залупила. Уз Дениз ће пожелети да се

срцем и душом преда вечној љубави.
Роман „Спасавање“ можете пронаћи у свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и на сајту
www.laguna.rs.
КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ „СПАСАВАЊЕ“

Вршачка кула и Издавачка кућа Лагуна награђују
књигом „Спасавање“ аутора Николаса Спаркса,
прва два читаоца која се јаве на и-мејл адресу
citajmokulu@gmail.com. Ваше и-мејлове очекујемо
до среде, 22. новембра у 12 часова. Потребно је да
у и-мејлу наведете своје личне податке, а редакција
ће најбрже читаоце контактирати поводом
преузимања награде.

КУЛТУРА
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„ПОКУШАЈ УСТАНКА ИЗ
ФОТЕЉЕ“ У НП „СТЕРИЈА“
Фото: НП „Стерија“

Представа „Покушај устанка из фотеље“,
аутора Душана Мурића у продукцији Фестивала
кореографских минијатура, гостује на Великој
сцени Народног позоришта „Стерија“ у суботу 25.
новембра од 20 часова.
„Зарад ‘преживљавања’ (а то је растегљив
појам) уметници пристају да буду део разних
реклама, промоција, догађаја, који углавном
служе ојачавању и перпетуирању капиталистичке
машине и односа, да би се затим вратили својој
уметности, где промовишу високе хуманистичке
идеале. Посебно су интересантне ‘тезге’ које
управо користе те хуманистичке, грађанске и
друге, идеале као баналну обланду за ‘увијање’
својих производа и услуга (на пример банке). Како,
и да ли, уметник може да сачува свој интегритет?
Шта остаје од његове уметности, једном када
је такнута банализацијом? Пируета на кори од
банане“, порука је аутора.
Представу изводе Ана Игњатовић Загорац,
Јелена Булатовић, Тамара Пјевић, Стефан
Веселиновић и Душан Мурић, а асистент
реализације је Ивана Кораксић.
Душан Мурић рођен је 1971. године у Ћуприји.
Бави се перформансом од 1997. године као аутор
и извођач. Сарађује са многобројним домаћим
кореографима и редитељима. Члан је Удружења
балетских уметника Србије и један од оснивача
Станице-сервиса за савремени плес. Добитник је
друге награде стручног жирија, награде критике и
награде Охрабрење на ФКМ-у 2016. Године.
Т.С.

VIN

PING

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

ИЗЛОЖБА О ГАНДИЈЕВОМ ЖИВОТУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„МОЈ ЖИВОТ ЈЕ МОЈА ПОРУКА“
КОМЕДИЈА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„ШПИЈУНСКИ БАЛКАН“

У суботу, 18. новембра од 19 часова у „Салону
код Порте“ Удржење „Тачка сусретања“ приређује
несвакидашњи догађај. У копродукцији Позоришта
„Најтеатар“ и БАП-а из Беле Цркве биће изведена
комедија „Шпијунски Балкан“, инспирисана
култним драмским текстом Душана Ковачевића
„Балкански шпијун“.

Гандијев национални музеј
из Њу Делхија и Амбасада
Индије у Београду у сарадњи
са Културним центром Вршац
организују изложбу фотографија
„Мој живот је моја порука –
Махатма Ганди“. Изложба ће бити
отворена у петак, 17. новембра
у 18 часова, у Великој галерији
Културног центра Вршац, а моћи
ће да се погледа до 24. новембра.
„Ти мораш бити промена коју
желиш видети у свету“, говорио

је Махатма Ганди, велики
поборник
идеје
ненасиља.
Један је од оснивача савремене
индијске државе и убраја се у
најфасцинантније личности XX
века. Његов ненасилни иступ
против
дискриминисања
у
Јужној Африци и Индији, заједно
са учењем које је резултирало
из тога, учинили су га једним од
најбитнијих узора човечанства.
Детаљи из његовог живота
могу се видети на изложби

оригиналних фотографија које
сведоче о његовом лику, делу и
порукама.
Широм света је познат под
надимком Махатма, што на
санскриту значи „велика душа“.
У Индији су га звали још и „бапу“,
што значи отац. Британци су га
хапсили много пута, а робијао
је у Јужној Африци и Индији.
Његова победа над британским
империјализмом инспирисала је
многе грађанске покрете у свету.

Улоге тумаче Данијел Петровић Капоне (Илија
Чворовић), Марина Гава (Даница Чворовић),
Ференц Филеп Гоги (Ђура Чворовић), Оливера
Ћосић (Соња Чворовић) и Данијел Гаврлиловић
(Подстанар). Режију и адаптацију представе
потписује Владан Јаковљевић, а техничку подршку:
Никола Ристић, Драгана Митровић, Инес Перишић
и Александра Вук.
Т.С.

12 ВРШАЧКА КУЛА
Вршчанка Тамара
Јовановић – Мана недавно
се у Културном центру
представила изложбом под
називом „Ритмови и структуре“.
Својим фотографијама млада
уметница је удахнула нови
живот оронулим и напуштеним
грађевинама, а “Вршачка кула”
у овом броју, представља још
неколико радова из њеног
стваралачког опуса.
Тамара Јовановић рођена је у
Вршцу 1992. године. 2011. године
уписала је Школу за филмску
режију у Београду. Фотографијом
је озбиљно почела да се бави
2014. године. Ауторка је романа
„Бели голуб“, објављеног 2007.
године.
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A HELYI TANÁCS ÉS A VMSZ MUZSLYAI TAGOZATÁNAK KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN

Az ártatlan magyar áldozatokra
emlékeztek Muzslyán

A 12. MINISTRÁNSZARÁNDOKLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

N

ovember 2-án emlékezett
meg Muzslya helyi közösség tanácsa és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
muzslyai helyi szervezete az
1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatokról annál az emléktáblánál, amelyet a helyi közösség tanácsa 2009-ben állíttatott hat helybeli magyar ártatlan áldozat emlékére, akiket
1944 őszén végeztek ki.
Táborosi György jóvoltából elhangzott a Himnusz, Bakai Leontinának, a Szervó Mihály Általános Iskola tanuló-

»A szervező bizottság tagja

„Keresd a békét és
járj a nyomába”

K

„

Nagyon kevesen
vannak most
közöttünk olyanok,
akiknek saját,
személyes emlékeik
vannak, és többen
akik szüleik
elbeszéléseiből
tudnak arról, hogy mi
történt 1944 őszén, a
felszabadulás zűrös
napjaiban.

»Magemlékezés az emléktáblánál.
jának köszönhetően az egybegyűltek alkalmi szavalatot
hallhattak, majd Vidrács Krisztina, a helyi közösség tanácsának alelnöke és mgr. Hallai Zoltán helytörténész megemlékező beszédükben kiemelték,hogy nagyon kevesen vannak
most közöttünk olyanok, akiknek saját, személyes emlékeik
vannak, és többen akik szüle-

ik elbeszéléseiből tudnak arról,
hogy mi történt 1944 őszén, a
felszabadulás zűrös napjaiban
és az azt követő időszakban.
-Már a puszta tény, hogy valaki magyarnak vallotta magát,
elegendő volt ahhoz, hogy áldozata legyen ezeknek a megtorlásoknak.
A temetőben megtartott beszéd után Tratnjek Stanko atya

gyászmisét szolgáltatott, majd
az áldozatok nevét őrző síremléknél a hozzátartozók, a rokonok és az ismerősök mellett koszorút helyeztek el a helyi közösség tanácsának képviselői
is. Előtte az emlékező közösség lerótta kegyeletét az I. és a
II. világháború elesett helybeli
harcosainak emlékművénél is.
BORBÉLY TIVADAR

A HÉTVÉGÉN UDVARNOKON RENDEZTÉK MEG AZ IMMÁR HAGYOMÁNYOS

Szűcs Imre gyermek prózamondó verseny

K

özép-Bánát egyik legkisebb településén, az Ó-Bega jobb partján fekvő Udvarnokon a múlt szombaton Szűcs
Imre vajdasági költőre emlékeztek. A költő szülőfalujában
immár hetedik alkalommal találkoztak magyar ajkú elemista diákok az egész Vajdaságból,
akik az előadóművészet iránt
érdeklődnek. A találkozón, jelen volt a rendezvény kezdeményezője Pál Károly.
Pál Károly felszólalásában
kiemelte, hogy:
– Köszönet illeti a falu magyarságát azért, hogy kis létszámuk ellenére vállalták e
rendezvény megszervezését.
Remélem, hogy Torda segítségével hamarosan a helybeli iskolában, ahol eddig csak
a szerbnyelvű tagozatok működtek hamarosan ismét magyar osztályokat is nyithatunk.

»Az udvarnoki közönség

Továbbá köszönet illeti a Magyar Szót, a Jó pajtást, a Forum
Könyvkiadót, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséget,
valamint a begaszentgyörgyi
és kishegyesi önkormányzatokat a találkozó megszervezését illetően.
Nagy Magdolna, a Jó Pajtás
feleős szerkesztőnője a találkozó szervezője kiemelte, hogy
ebben az évben külön jelentősége van a mai napnak , ugyanis az Arany János emlékévben
történik. Az idén emlékezünk
Szűcs Imre 82 –ik születésnapjára valamint halálának a 26 –ik
évfordulójára.
Az idei versenyre tizenhárom vajdasági településről érkeztek diákok összesen negyvennégy versenyző harminckét pedagógus kíséretében.
Szarka Edit a Begaszentgyörgyi KözművelődésiKöz-

eresd a békét és járj a
nyomába” mottó köré
épül a ministránsok 12. nemzetközi zarándoklata, melyre 2018. július 29. és augusztus 3-án kerül sor Rómában. A Nemzetközi Ministránszarándoklatokat 1962
óta szervezi rendszeresen a
nemzetközi ministráns szövetség (Coetus Internationalis Ministrantium).
Dr. Német László SVD
püspök, a szövetség jelenlegi elnöke a zarándoklatot
szervező bizottsággal október második hetében Rómában járt, hogy előkészítsék a ministránsok követ-

kező zarándoklatát. Az elmúlt hét szervező munkájának legfontosabb tárgyalása a Pápai Ház Prefektúráján volt, ahol a ministránsok
pápai audenciájának részleteit egyeztették a zarándoklat szervezői és a prefektúra megbízott munkatársai.
Az egyházmegyék 2018
januárjáig jelentkezhetnek
a zarándoklatra az országot
képviselő referenseknél és az
általuk meghatározott módon. Bővebb információ a
CIM hivatalos honlapján olvasható: www.minis-cim.net
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

PETŐFI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Napsugaras ősz
A

múlt pénteken a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben a Nyugdíjas klub szervezésében Napsugaras ősz
címmel rendezvényt szerveztek az idősek részére. A
jelenlevőket Tabački Hoff
Edit könyvtárnok üdvözölte. Üdvözlőbeszédében kiemelte, hogy október 27-e
estéjét ünnepé varázsolják,
néhány jóindulatú szóval,
méltányos cselekedettel.
A bevezető gondolatokat követően Tabacski Edit

Janikovszky Éva írásából olvasott fel részletet. A felolvasását követően. A felolvasást követően Varga Anna beszéde és éneke hangzott el. A megjelenteknek
alkalmuk volt Bloju Ilona
és Bába Anna verseit hallaniuk. Melegi Zsuzsanna viszont visszaemlékezéseit
osztotta meg a jelenlevőkkel. Sipos Katica, Nagy Máris és Vetro Ferenc kedvenc
verseiket mondták el. A fellépőket a szervezők könyvjutalomban részesítették.

A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MME NAGYTERMÉBEN

Ösztöndíjak a magyar
nyelven tanuló
elsősöknek
A

»A résztvevők egy része
pont igazgatónője a megnyitón, köszönetet mondott úgy
a házigazdáknak, mint a megjelent vendégeknek. Köszönetét fejezte ki Sutus Áronnak a
Vajdasági Magyar Művelődési
Szövetség elnökének hogy támogatásban részesítette ezt a
rendezvényt. Köszönetet mondott Solymosy Kuruci Viktória
és Lajos nyomdának akik a verseny díjaot biztosították.
A dijazottak:
I és II. o: 1. Csiszár Rihárd
I. o. diák Muzslyárol, 2. Varga
Martin I. o. Temerin, 3. Füstös
Emma II. o. Zenta, különdíj:
Zakinszky Márka I.o. Temerin
III. és IV. osztályosok: 1. Berec Anett IV. osztály Zenta, 2.
Barna Léda III. o. Muzslya, 3.
Alács Varro Emese IV. o. Kishegyes. Különdíj: Zakinszky
Regina

V. és VI. osztályosok: 1. Kormányos Ákos VI o. Muzslya
és Szabó Rebeka VI o. II. Vajda Noa Pálma VI o. Bácsfeketehegy, III. Tóth Katarina VI.
o. Temerin, a különdíj: Tallós
Martina VI. Óbecse.
VII. ás VIIl. o. 1. Sziveri Emese VII. o. Muzslya, és Forró Dániel VIII. o. Tiszakálmánfalva .
2. Asztalos Anasztázia VIII. Muzslya 3. Valka Réka VII. o. Kishegyes. Különdíj: Tamás Gabriella Tiszakálmánfalva. A Szűcs
Imre Gyermekvers –és Prózamondó Verseny fődíját ebben
az évben az óbecsei Kákonyi
Balázs hetedik osztályos diák
érdemelte ki.
A díjazottaknak a könyvjutalmakat Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke nyújtotta át.
KÉP ÉS SZÖVEG: PRÉCZ ISTVÁN

Magyar Nemzeti Tanács
(MNT) közreműködésével a nagybecskereki Petőfi
Magyar Művelődési Egyesület nagytermében megrendezett ünnepi műsor
keretében került sor a magyarországi Rákóczi Szövetség ösztöndíjának kiosztására a magyar nyelven tanuló lukácsfalvi, szentmihályi, erzsébetlaki, muzs-

»A kicsiníyek fellépése

lyai és nagybecskereki elsős tanulók és szüleik számára. A tízezer forintos egyszeri támogatás első fázisa
tavasszal volt, amikor is az
akkor még a nagycsoportba járó óvodásoknak ajándékoztak taneszközből álló csomagot, arra buzdítva
a szülőket, hogy válasszák
az anyanyelven való oktatást gyermeküknek.
B.T.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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. 064/35-12026.
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.
Продајем кућу са окућницом у
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље потез
Кевериш, удара у асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу 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.
Продајем стан 55m2, ул. Феликса
Милекера 20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2 саграђена
у близини центра града са мањим
двориштем и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел.
064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на плацу од
1500 m2, на вшшачком брегу, Карпатска
39, плин вода, струја, телефонски
прикључак. Предиван поглед на град.
Тел. 064/11821-81.
Продајем двособан стан 51 m2, у
Вршцу, приземни са нуз просторијама
и гаражом, укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском

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

Продајем кућу 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.
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064/151-39-19.
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел. 013/837631 и 064/280-58-62.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
Продајем кућу у Гундулићевој
23 код Војничког трга. Кућа има пет
соба, купатило, кухињу и двориште
са нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5
соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33.
Тел. 069/642-661.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Два стана на продају, Феликса
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629749
На продају кућа у центру града,
реновирана, одмах усељива, у Змај
Јовиној 25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни објекти
на 4,7 ари плаца.Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел:
062/883-7304
Продајем кућу у улици Цара
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем намештен стан
комплетно опремљен, једнособан,
усељив одмах. Тел. 837-513 и
063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74
м², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.
Продајем трособан стау од
75 м² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.
Кућа за продају у Војводе
Книћанина 24, плац 8 ари са
комплетном
инфраструктуром.
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на уласку
у Јабланку, воћњак, виноград,
градска вода, телефон, базен за
кишницу, легализовано, поред
асфалтног пута погодно за пчеларе.
Тел. 013/830-716.
Продајем стан од 110 м² на
два нивоа на Војничком тргу,
комбиновни петокрилни орман са
4 фијоке, тросед на развлачење, тв
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан.
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 м² у
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-5785.
Продајем кућу испод „Виле
брег“, приземље плус два спрата,
струја, вода, плин, канализација,
плац 5 ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Два ексклузивна дуплекс
двоипособна стана у Вршцу, 67м2
и 76м2 за издавање или продају.
Потпуно нови, некоришћени. Строги
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено
опремљени, други спрат, етажно
грејање, клима, телефон. Контакт
063 68 40 40. Продајем кућу у
Гудурици, Отона Жупанчића 34,
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/
217-68-26.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и
063/83-64-330.
Воћњак са викендицом у
Думбрави на продају. Површина
13 ара а викендица од 40 квадрата
плус поткровље. Има вода и струја.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/740-12-10.
Продајем спратну кућу са
гаражом са плацем 700 м². Тел.837631 и 064/280-56.
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.
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
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995,
013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период. Тел.
060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на спрату,
нова градња, посебан улаз, одвојен
плин и струја, има кабловску и
интернет. Тел. 063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/5152-245.
Издајем канцеларију у центру
Вршца - приземље, има заштитне
решетке и паркинг.Тел. 064/1979069
Издајем
ненамештени
једнособан стан у ужем центру
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима.
Информаије на тел. 062/15-76-553 у
времену од 17 – 21 часа.
Издајем једнособан намештен
стан у улици Југ Богдана 18.

Повољно.Тел: 064/186-5244
Издајем
студенткињама
једнособан стан у згради на 1.
спрату код Педагошке академије,
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.
Издајем празну кућу (двособан
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255504.
Издајем двособан намештен
стан у Новом Саду код социјалног.
Тел. 064/707-53-30.
Издајем празну кућу у ул. Цара
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.
Кућа спратна, гаража, воћњак.
Саксијске палме старе 10 година,
алоја вера. Тел. 013/837-631.
Издајем једнособан намештен
стан ученицама или самицама. Тел.
013/ 834- 975.
Издајем кућу у ул. Жарка
Зрењанина 34, преко пута Суда.
Тел. 063/106-70-74.
Издајем
намештени
засебни стан у кући, први спрат,
двособан, засебан улаз, Борачка
улица, одвојени гас, струја,
канализација. Тел. 064/038-3757.
Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97м2, на
првом спрату изнад Рајфајзен
банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика,
армстронг плоче, клима,
телефони. Идеалан за агенције,
бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 м², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
посебним
комуналијама и издајем собу за
ученице са употребом кухиње
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и
834-065.
Издајем
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. 063/42-0017.
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. 832867 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.
Издајем једнособан стан,
струја комуналије све посебно,
може брачни пар или самцима.
Стан је одмах усељив. Тел. 807337 и 061/ 723-93-59.

РАЗНО
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Орем и култивирам мање баште и
трављаке мото култиватором. Вршац
и околина. Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску грејалицу
заједно са лулама. Тел. 062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме за
заставу и југо, роштиљ на струју, ТВ
„Филипс“, ауто куку, Бутан боцу 3 кг,
кожне патике 43. Тел. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају, исправна,
оштрач-тоцило електрично, кабинет
машина „Јадранка“-шиваћа. Тел.060020-83-43.
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.
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.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000 дин. Тел.
013/831-594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке „Адидас“ 4041, 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, 069/3770073
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. 845037.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33-92633.
Продајем струг за обраду метала,
плуг за мотокултиватор. Тел 064/15139-19.
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. 852209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“).
Очувана,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Продајем 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
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
Продајем празну бутан боцу од
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају, мали
и велики формат. Тел. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Продајем стилски сто и столице,
диван (отоман), шифоњер,
комбиновани шпорет, кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75) за
друштво. 100 дин. сат (зими може и

у Берлину за 3 месеца). Молим смс
064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел.
063/70-85-735.
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.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно.
Тел. 064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара,
лисичје крзно, крзнену бунду,
патике кожне мушке бр.43 два
пара, фиксни телефон 3 ком.
исправна и кауч. Тел. 064/168-5894.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за
поврће. Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-

48.

Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за
компјутер, канцеларију и погодан
за кућну употребу, са делом
за тастатуру на извлачење. У
одличном стању, као нов, повољно.
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.
Продајем велики вијетнамски
тепих 3,5х2,5м. Тел. 013/806-527.
На
продају
калолифер
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) са
термостатом, мало коришћен. Цена
90 €. Тел. 065/33-55-343.
На продају половна 70-турбо
пећ на дрва. Цена 90 €. Тел. 065/3355-343.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним
пословима. Звати од 17 до 20
часова. Тел. 013/805-385.
Продајем бетонске цеви за
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајем решо (плин/бутан)
три горионика, мало коришћен. Тел.
064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван, двосед,
два јоги душека мало коришћена,
балконска врата словенијалес са
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од оштрачкокључарске радње. Повољно. Тел.
835-738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и
бицикл „Caprioli“ брдски 21 брзина.
Тел. 062/880-51-33.
Продајем комбиновани шпорет
(струја-плин) „Горење“. Повољно.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма
идеале са мадрацем за једну особу
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42,
браон. Тел. 064/131-91-28.
Продајем
брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску пећ
Темпо 4, плински бојлер, сто за
дневну собу(дрвени), гаражна
врата, дечији бицикл, тврда
носиљка за бебу, музичка љуљашка
за бебу (до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем емајлиране канте од
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и
064/ 28-58-62.
Продајем пржионицу за кафу
комплетна , са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37.

Математика, помагање при
учењу, припреме за пријемне
испите. Тел. 013/2839-461.
На продају женски бицикл
црвене боје, боца зе бутан велика,и
палме старе 10 година Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99.
Услужно
радим
дизајн,
припремуи за штампу, слике по
поруџбини. Повољно. Тел. 069/6266-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129.
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. 064/12317-56.
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. 064/123-1756.

Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
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.
Ја
Драгољуб
Симић
одричем се фамилије мог
покојног брата његове жене
Вере Симић, њиховог сина
Милорада Симића и њихове
ћерке Наташе Симић.
Помагала бих у кућним
пословима породици или
старијој особи а може и чување
деце. Тел. 061/67-101-77.
Продајем кауч, бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Ораси очишћени на продају
поивољно. Тел. 064/390-62-76.
Усамљен
девизни
пензионер тражи слободну
жену до 60 година ради
упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови. Тел.
064/163-0118.
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први
власник, могућ договор. Тел.
064/819-9260
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.Тел: 2891-209
На продају Југо 55. Тел:
063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940
и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору. Тел.
013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3 у
возном стању трајно регистрован,
потребна замена карика! Цена
100€. Тел. 064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене боје,
аутоматски мењач, регистрован,
мало прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за седиште,
аларм, церада, Хитно. Цена
650€. Тел. 064/510-50-66.

РЕПОРТАЖА
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ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА ШКОЛСКУ СЛАВУ

СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН - СВЕТИ ВРАЧЕВИ

Хемијско - медицинска школа из Вршца
обележила је школску славу Светог Козму
и Дамјана - Свете Врачеве, 14. новембра.
Свечаности, приређеној у школској
зборници, присуствовали су представници
градске власти, гости из Румуније,
овдашњих образовних установа, пријатељи
и сарадници школе, родитељи и ђаци.
Свештеници Српске и Румунске
православне цркве и домаћини пресекли
су славски колач, а потом је присутне
поздравио Вељко Стојановић, директор
Хемијско - медицинске школе.
Дванаести је пут како се окупљамо
под нашим кровом да прославимо моћи
и прихватимо духовну снагу Светог Козме
и Дамјана - Светих Врачева и да им се
захвалимо за свеколику заштиту и помоћ,
да нам пруже нове путоказе и повере
нам нове циљеве и задатке, науче нас
новим достигнућима, рекао је директор
Стојановић. Оваква окупљања су прилике
да се изрази захвалност пријатељима у
побољшавање услова рада у школи, да
се прикупе снаге за нове искораке и нове
успехе. Све то могуће је уз поштовања

У ДОМУ ЗДРАВЉА ВРШАЦ ОРГАНИЗОВАН БАЗАР ЗДРАВЉА

традиције и поклањања поштовања
ученицима због којих смо ту и због којих
постојимо. Школа данас има око 720
ученика распоређених у 27 одељења, око
110 особа које су са њима свакодневно,
налазе се у седам образованих профила и
у три образовне делатности. Једна од њих
здравство и социјална заштита слави 17
година постојања у нашој школи, док друге
две делатности , хемија и текстил, постоје
од оснивања, дакле целих 40 година.
Ишколовали смо до сада скоро 5.000
ученика који су веома успешни и цењени
грађани. Томе су, свакако, дали допринос
наши
заштитници
безсребреници
доносећи нам духовни мир и сигурност.
Посебну вредност њихове заштите видимо
у њиховом присуству још од трећег века
нове ере још од раскола Хришћанских
цркава и пре издвајања Ислама и пре
других црквених деоба средњовековних
и касније. То су разлози због којих смо,
уз благослов нашег Владике Банатског
господина Никанора, у средини са много
нација и мноштвом професија, изабрали
баш њих да нас они штите. Јер, као Свеце,

поштују их и цене сви верници где год они
сада били и којој год земаљској цркви сада
припадали. Цене их поштују и диве им се
и атеисти препознавши у њима хумане,
пожртвоване и добронамерне људском
роду окренуте и посвећене особе. Свој
живот посветили су непрекидној борби за
људски род и за бољег човека.
Гост прославе био је познати песник
Перо Зубац који је својим стиховима
отворио пригодну свечаност уприличену
поводом школске славе. У културно уметничком програму су наступили и
“Распевани професори” под диригентском
палицом професорке Марине Клиска,
песникиња професорка Нађа Бранков, а
њима су се придружили и други професори
и ученици школе.
На прослави школске славе најављена
је велика светковина коју ће професори
и ђаци Хемијско - медицинске школе
приредити поводом свог великог јубилеја40 година од оснивања ове вршачке
образовне установе.
Ј.Е.

БЕСПЛАТНА И БРЗА ПРОВЕРА ЗДРАВЉА

Акција
Базар
здравља
успешно је организована у
Превентивном центру Дома
здравља, у уторак, 14. новембра,
од 8 до 12 часова. Била је то
прилика да грађани провере
своје здравље без уобичајених
процедура и заказивања. Акцију
је организовао Дом здравља
Вршац, у сарадњи са Друштвом
за борбу против шећерне
болести, уз подршку Града
Вршца.
-Базар здравља организован
је
поводом
обележавања
Светског дана борбе против
дијабетеса,
каже
Татјана
Николић,чланица Градског већа
задужена за социјалну заштиту
и здравство. Ово је значајан
сегмент
у
превентивном
деловању наших здравствених
радника, а значајно је и за
становништво с тога што су, на

ових прегледима открије једна
група потенцијалниих, нових
дијабетичара. Оно што је важно,
јесте да све што се данас примети
код здравственог стања грађана,
треба да се испрати до краја
како би се установила права
дијагноза. Велики број наших
суграђана долази искључиво на
овакве акције, јер ту, на једном
месту, могу да добију више
прегледа у кратком времену, без
заказивања и без чекања.
Вршчани су задовољни
акцијама Базара здравља, а овога
пута били су у прилици да им се
измери ниво шећера у крви,
холестерола,
триглицерида,
дебљина масних наслага, ЕКГ...
Медицински стручњаци дали
су грађанима савете како да
унапреде своје здравље.
Ј.Е.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 338, 22. ЈУН 1996.

УРЕЂЕНА ЛЕТЊА БАШТА

Преко дана сателитски програм са европским првенством у
фудбалу, а затим олимпијадом, увече концерт и дискотека.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ПЕТАК • 17. новембар 2017.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (97)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

Током лета Дом омладине могао би да постане место сталног
окупљања омладине јер је у плану низ забавних програма за свачији
укус. Ових дана завршени су послови на уређењу летње баште за
коју су набављене нове баштенске гарнитуре, окречени су зидови
дворишта и учвршћена бина.
Планирали смо да башта ради већ од 10 часова пре подне
сваког дана тако да посетиоци уз освежавајуће напитке и
сателитски програм са видео бима могу да прате сва дешавања
на европском првенству у фудбалу, а касније и на олимпијади,
истиче БранкоЂошевски, директор Дома омладине. За вечерње
сате предвиђени су концерти вршачких и београдских група, а у
паузама пуштаћемо сада модерну музику. Једном недељно свираће
група „Спој са масом“ која је у нашој средини већ афирмисана, а
своје време имаће и гитаристи. Поред тога свако вече ће радити и
дискотека „Рупа“.
Током лета биће настављене и активности у оквиру Омладинског
балетског студија, у зависности од интересовања течајеви енглеског
језика, аеробик, а редовно ће вежбати и чланови КУД „Грозд“.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21., БРОЈ 338, 22. ЈУН 1996.

РЕЦЕПТ ЗА ДУЖНИЧКЕ ЖМУРКЕ

Вршчани и њихове комшије досетили су се како да доскоче
држави и повериоцима. Оснивањем две и више фирми свесно
успевају да избегну измирење својих дугова. Једно предузеће
служи им за набавку робе и коришћење услуга, а друго за
сливање капитала. Након шездесетодневне непрекидне блокаде
жиро-рачуна, односно 75 дана минуса са прекидима, по пријави
надлежних доспевају пред судије привредног суда у Панчеву, када се
у највећем броју стечајни поступак завршава „гашењем“ задуженог
предузећа. Како се неретко утврђује да власник не поседује

имовину за намирење дугова (!?), повериоци остају „кратких рукава“,
а такође, и држава. Све је, иначе, присутнија пракса да бизнисмени
када западну у дугове сами траже ликвидацију неуспешне фирме.
У оваквој ситуацији логично је да се број оних који се баве
приватним предузетништвом, с обзиром на учесталост стечаја и
ликвидације - смањује. Међутим, стварна слика је другачија.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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 И ако је рађено само кратко време преко године,
свиларство је ипак давало пуне руке посла, јер и
оно је у великокм размеру обрађивано. Посвуд су
сађени дудови ради храњења гусеница. Но доцније,
кад је скоро свака (немачка) кућа хранила гусенице,
у месту није било доста лишћа, отуда су млоги
свилоделци одлазили у околна села по дудово
лишће. Али и покрај овако развијеног свиларства,
Вршац не имађаше тада свиларе, као што млоги
тврде, већ само комором установљену фабрику за
скупљање свиле, која је покрај тога куповала галета
и необрађену свилу, да је одсуче и другим, правим
свиларима ради израде продаје.
Свиларство у Вршцу мање је претрпело од
последњег турског рата, него у млогим другим
местима на југу ове земље. Као уопште свиларство
јужне Угарске, оно је још непрестано стајало под
одличном управом барона Diez de Aux-a. Али на
жалост, смрт покоси овог човека већ 1. марта 1795. у
46. години живота 1). Његово име навек ће светлети
у културној повесници јужне Угарске.
И челарство је тада рађено у Вршцу. Год. 1794.
било је овде 771 кошница 2).
А што је Вршац у зиму крајем 1794. и почетком
1795. онако оскудевао на гориву, и ако је имао своју
рођену, повелику шуму, такође је ласно разумети.
Према извешћу из год. 1795. шума се тада састојала
већином из шипражја, у које се није смело дирати.
Отуда је дрво донашано из Паланке и Панчева
Дунавом. Хват дрва плаћао се 7-8 ф, а то је за оно
време било млого новца 3).
А сада, дај да се обазремо и на кретање
људства у Вршцу за прошле десетине. У Вршцу,
још тада једном од најнапреднијих места јужне
Угарске, родило се од 1784. до краја 1793, у обема
општинама свега 4379 душа, а умрло је 4686. Према
овоме, становништво као да је бројно било опало,
али није тако. Јер баш у ово време пада споменута
Јозефинска колонизација, којом је губитак обилно
подмирен, Оно богиње су и овде млоги живот
угасиле, но родна 1795-6. година и у овом погледу
благотворно утицала. – Овде нека је забележено и
то, да су од 2689 ист. пр. српске деце, што су за ових
10 година рођена, само 3 заведена као ванбрачна у
протоколу крштених 4).
Из овог времена имамо први званични попис душа
читаве општине. Према том попису, 1792. било је у
Вршцу 3140 р.-католика 5214 источ. православних, 3
протестанта аугсбуршке вереисповести и 45 Чивута,
свега 8402 душе 5).
Преврћући кронику Вршца, човек се мора
дивити, што покрај свију тешких удара судбине, ипак
наилази само на трајни напредак, развој, снажење.
У ово време отворена је једна средња школа у
Вршцу. Заузимање овдашњег ист. прав. владике
1)
Матрикуле р.к. парохије
2)
Протокол економске седнице
3)
Архива финансијске управе у
Тамишграду, фасц.:“Werschetzer Regulirung
1795.“

Јована Јовановића Шакабенте 6), припознатог
пријатеља науке и народне просвете, год. 1790.
српска општина оснује вршачку граматичку школу.
На њој су делала два професора. Ова школа и
мало доцније основана Карловачка гимназија беху
једини виши заводи српски у Угарској. Год. 1805 у
њој је било 80 ученика 7).
Ова граматичка школа разликовала се од тадањих
гимназија тиме, што је имала само 4 годишња течаја,
дочим се ђимназија састојала из 6 таквих течајева,
што се у њој није предавала поетика и реторика, јер
ове су науке намењене биле ђимназијалцима.
Ова школа млого је допринела, да се унапреди
народна просвета. У њој је млоги сиромашан Србин,
немогавши се образовати на вишим заводима, стекао
себи овакво образовање, какво се ретко налазило у
овом пределу. Од стране завода све је учињено, да
се одговори свима захтевима, отуда је ова школа
била права благодет за српско становништво и јако
уважена код овдашњих Срба. Племенити основалац
заслужио је да му се успомена вечито слави.

4)
M. Schwartner: Statistik von
Ungaru 1. izdanje, str. 70
5)
Извештај р.к. протојереја
Крајцера у Архиви чанадске дијецезе у
Тамишграду

6)
Год. 1792. Шакабента и све остале
ист. прав. владике постадоше члановима
угар. сабора.
7)
Акта из вар. Архиве и M.
Schwartner: Statistik,2 издање стр. 559

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ОКОНЧАНА СУДСКА
БИТКА ОКО
СЕЛФИ
ФОТОГРАФИЈЕ
МАЈМУНА
Судска битка око ауторских права
на селфи фотографију ћубастог
макакија завршена је ван суда,
тако што је фотограф прихватио
да четвртину будућих прихода од
фотографије донира хуманитарним
групама које штите те животиње.
Организација под називом „Људи
за етички однос према животињама”
(ПЕТА)
тужила
је
британског
фотографа
Дејвида
Слејтера,
чијом опремом је настала спорна
фотографија, и то у име мајмуна.
Они тврде да ауторска права на
фотографију припадају мајмуну.
Федерални судија у Сан Франциску
је, међутим, у јануару 2016. године,
одлучио да животиње не могу бити
власници ауторских права. Случај
се у јулу нашао пред вишом судском
инстанцом, али су две стране, пошто
су постигле договор, затражиле да
одбаци тужбу.
Главни саветник ПЕТА-е рекао је за
Ројтерс да је срећан што ће договором
постигнутим са фотографом бити
помогнуто макакијима, који се налазе
на листи угрожених животиња.
Слејтер је рекао да га је судски
процес финансијски исцрпео, а по
ранијем писању сајтова посвећених

ВРШАЧКА КУЛА
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Лепота – влогерски приручник
с препорукама Јане Дачовић, Јана
Дачовић

2. Е баш вам хвала, Марко Видојковић
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Олујни бедем, Дејан Стојиљковић
5. Двадесет српских подела, Душан
Ковачевић

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

фотографији, он је неке од судских
седница морао да прати од куће,
јер није могао да приушти авионску
карту до САД.
Није јасно колико је фотографија
донела новца фотографу, који је
раније изјавио да је продато мање од
100 примерака његове књиге у којој

се спорна фотографија налази, упркос
силном публицитету. Његов адвокат
није био одмах на располагању за
коментар. Случај се нашао пред
америчким судовима зато што се
Слејтерова књига може купити и у
САД.
Извор: Политика

НЕОБИЧНО ОТКРИЋЕ НА ЈУГУ ПОРТУГАЛИЈЕ

УХВАЋЕНА АЈКУЛА „ЖИВИ ФОСИЛ”
Португалски
научници уловили су
код обала Алгарве, на
југу Португалије, ајкулу
за коју верују да потиче
из „доба диносауруса”.
Ретка
наборана
ајкула ухваћена је са
тегљача који је радио
на пројекту за ЕУ
за
минимализацију
нежељене
ловине
у
комерцијалном
риболову.
Локални
медији
наводе да су научници
са
португалског
Института за море
и атмосферу ајкулу
назвали
„живим
фосилом”
јер
пронађени
остаци
сличног
предатора
датирају од пре око 80 милиона година.
Откриће мужјака ајкуле, дугог један и по метар, ухваћеног

на дубини од 700 метара код обала одмаралишта
Портимао веома је ретко. Наборано тело ајкуле,
покрети попут змијских, и труп попут јегуље
инспирисао је приче морнара о морским змијама,
2. Ово је моја шпијунска мисија, Крис
Џаџ и Ендру Џаџ
3. Девојчице су обично више, Роберт
Такарич
4. Најлепше приче из грчке
митологије, Стефанија Леонарди
Хартли
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
преноси ТВ Н1 извештај агенције Срна.
Професор Маргарида Кастро са Универзитета
Алгарве рекла је дневнику ”Сик Нотисијас”
да је ајкула име добила због својих 300 зуба
који јој омогућавају да „блокира рибе и друге
животињице”.
Извор: Политика

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
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СПОРТ

ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО
Полет - Вршац јунајтед 		
Младост (О) - Кикинда 1909
Раднички (С) - Бегеј 		
Раднички (К) - Слобода (НК)
Будућност - Јединство (НБ)
Козара – Пролетер 		
Јединство (БК) – Слога 		
Војводина 1928 – ЖАК 		

0:3
2:1
2:1
4:2
2:0
8:0
4:3
4:0
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ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД У НАКОВУ ОСТВАРИО ДРУГУ ПОБЕДУ НА ГОСТОВАЊИМА ОВЕ СЕЗОНЕ И СТИГАО ВОДЕЋЕ КИКИНЂАНЕ НА ВРХУ ТАБЕЛЕ

МИЈАИЛОВИЋ: НАРЕДНИ МЕЧ СА ЖАК-ОМ
ВЕОМА БИТАН ЗА ВРШАЧКИ ФУДБАЛ
ПОЛЕТ - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:3 (0:0)

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
4
1

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

2
2
3
4
4
5
4
5
6
6
6
6
6
5
8
11

27
27
24
23
21
20
19
18
17
17
17
15
15
14
13
4

ПФЛ ПАНЧЕВО 13. КОЛО
Борац (Ст) - Црвена звезда
Партизан (У) – БАК 		
Војводина (С) - Слога (БНС)
Војводина (Цр) - Јединство (В)
Дунав - Јединство С. 		
Вултурул – Југославија 		
Стрела – Долина 		
Војводина (ЦЦ) - Раднички (Б)

3:1
1:2
1:2
3:1
1:1
2:1
1:1
2:1

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
7
8
7
6
6
5
5
4
4
3
2
1
2
0

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

1
2
2
4
3
4
5
5
5
5
7
6
8
7
10
8

36
31
25
25
24
21
20
18
18
16
14
13
9
8
7
5

Наково, судија: Милан
Габоров
(Зрењанин),
стрелци: Моторов из
једанаестерца у 51, Ранков
у 55. и Крачуњел у 88.
минуту
ПОЛЕТ: Ковач, Барбат
(Тинтар),
Велимиров,
Кнежевић,
Адамовић,
Н. Зорић, Инђић (Тубин),
Драганов, Јеличић (Хун),
Гавранчић, Сакал.
ВРШАЦ
ЈУНАЈТЕД:
Катанић, Б. Благојевић,
Новаков, Бељин, Ранков,
Тодоровић
(Станков,
Јевтић),
Радосављев,
Моторов,
Белић,
В.
Благојевић
(Радак),
Крачуњел.
Вршац
јунајтед
је
остварио важну победу у
финишу јесењег дела сезоне

против фењераша из Накова
и сустигао на табели водећу
Кикинду. После изједначене
игре у првом полувремену,
на почетку другог Вршчани
су повели преко исксуног
Моторова који је прецизно
извео једанаестерац. Нешто
касније Ранков је постигао
други гол којим је практично
решено питање победника,
да би
успех зачинио
Крачуњел, у финишу меча,
по трећи пут затресавши
мрежу домаћина.
У
последњем
мечу
ове јесени пред својим
навијачима Вршац јунајтед
ће дочекати ЖАК из
Кикинде, утакмица се игра у
суботу на Градском стадиону
са почетком у 13 часова.
Тренер Вршац јунајтеда

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

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

12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
11
11
12
12

8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
3
2
1
1

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

2
3
2
4
4
4
4
5
4
5
8
8
8
10

26
25
24
22
20
20
19
19
17
17
9
7
5
4

Ненад
Мијаиловић
задовољан је игром и
резултатом и истиче велику
важност наредне утакмице.
- Показали смо реакцију
после пораза у Кикинди,
рутински смо савладали
Наковчане, али нас овог
викенда чека много тежи
посао. Кикинђани имају

сјајан тим чија је снага
много већа него што то
говори стање на табели.
Очекује нас тешка утакмица.
Позвао бих све љубитеље
фудбала да подрже момке
у веома битној утакмици за
вршакки фудбал, нагласио је
Мијаиловић.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ИЗБИШТАНИ ИСКОРИСТИЛИ НОВИ КИКС ПОТПОРАЊАЦА И ВРАТИЛИ СЕ НА ВРХ

ПРЕОКРЕТ СРЕДИШТАНА

БОРАЦ (В. СРЕДИШТЕ) - КАРАШ (К) 2:1 (0:1)
Велико Средиште, судија: Вељко Гвозденов (Вршац),
стрелци: Костадиновић у 60. и Гајта у 84. минуту за Борац,
Мандић у 19. минуту за Караш
БОРАЦ: Вуков, С. Мутавски, А. Мутавски, Животић, Веј,
Кусић, судија: Игор Андрејић (Бела Црква), стрелци:
Чакара, Смоловић, Стијачић (од 85. Војтешки), Гајта, Гава,
Стефановић у 30. и Живковић у 88. минуту
Чехаја (од 52. Костадиновић).
ШЕВАЦ: Попов, Шинжар, Милованов, Живанчев, Скутар
КАРАШ: Лападат, Милојевић, Ђорђевић, Томаш, Флорин,
Мојсић, Мандић, Јовичић, Иримија, Анђелковић, Стефановић. (од 69. Бугарски), Остојић (од 54. Уршикић), Живковић,
Серију добрих резултата Средиштани су наставили Стефановић, Везмар, Милковић, Пуач.
ПОТПОРАЊ: Субић, Јанковић, Јованов, Вренчев, Попов,
тријумфом у комшијском дербију против Караша из Куштиља
Јовановић,
Јоксимовић, Бихлер, Мунџић (од 45. Булаја),
и то после преокрета у другом полувремену. Гости су повели
преко Мандића да би Борац головима Костадиновића и Прошевски (од 64. Милаковић), Олујић.
Потпорањци нападали у читавом току меча, а домаћи
искусног Гајте у финишу дошао до победе којом прикључио
играчи вребали прилику из контранапада, искористили две
врху табеле.

ШЕВАЦ (К) - ПОТПОРАЊ 2:0 (1:0)

ФУ ТС А Л

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 12. КОЛО
Шевац – Потпорањ 		
Борац (ВГ) - Јаношик 		
Полет - Партизан (К) 		
Будућност (А) – Ратар 		
Борац (ВС) - Караш (К) 		
Владимировац - Хајдучица
Виноградар - Добрица 		

Добра форма у завршници јесењег дела: Тихомир Крачуњел (Вршац
јунајтед)

Рума, судије: Нинић, Савић, Лазаревић,
стрелци: Милановић у 28. и Лазић два у
40. минуту за Викинг, Богдановић у 3, 12. и
21, Везмар у 14. и Јованов у 23. минуту за
Форум
ВИКИНГ:
ОРЛОВИЋ,
ЛАЗИЋ,
МИЛАНОВИЋ, КНЕЖЕВИЋ, СТОЈЧЕВИЋ,
Марковић, Јеремић, Гавриловић, Ступар,
Стојаковић.
ФОРУМ:
ЦВЕТКОВИЋ,
ВЕЗМАР,
ЈАНКОВИЋ,
БОГДАНОВИЋ,
РАДАК,
Анђелковић, Борковић, Јованов, Рашић,
Миловић, Жеравица, Радуловић.
Протекле недеље Форум је забележио
две победе и сасвим се приближио
тимовима из средине табеле. Вршчани
су најпре у заосталој утакмици 6. кола
савладали београдски Економист (4:3) да би
у Руми, у суботу у 7. колу, остварили и први
трјумф на гостовању. Тренер Ненад Варађан
задовољан је учинком, али истиче да је
екипа поново испољила стару бољку, пад

УПИС У ФОРУМОВУ ШКОЛУ ФУТСАЛА

Школа футсала Форум врши упис
дечака годишта 2002-2004.
Информације на број телефона:
063 801 9948.

ФОРУМ ОСТВАРИО ДРУГУ ПОБЕДУ У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ПЕТАРДА У РУМИ ПОЗИВ ЗА НА ДЕРБИ

ВИКИНГ - ФОРУМ 3:5 (0:3)
концентрације у финнишу када су против
Викинга за минут примљена два гола.
ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 7. КОЛО
- У утакмици у којој су оба тима имала
императив победе дошли смо до битне
Викинг - Форум 			
победе која нам омогућава мирнију
Пут-инжењеринг - Српска
завршницу првог дела сезоне. Резултат је
Металац Колорадо - САС 		
могао бити повољнији, али смо се опустили
Врање - Сопот 			
и у задњем минуту примили два гола.
Пожаревац - Винтер спорт
Није добро да се догађају такве ствари,
Економист - Ивањица 		
поготово што су у тој завршници играли
млађи играчи који требају да се доказују и
да искористе сваки указани минут, истакао 1.Ивањица 		
7 6
0 1
је Варађан.
2.САС 		
7 5
0 2
7 4
1 2
У наредном колу Форум дочекује лидера 3.Врање 		
6 4
0 2
на табели, екипу Ивањице. Меч се игра у 4.Сопот 		
7 4
0 3
суботу у Миленијуму са почетком у 19:30 5.Винтер спорт
6.Пожаревац
7 3
1 3
часова.
7.Економист
7 3
0 4
- Имамо шансу да потврдимо да смо 8.Металац
Колорадо
6 3
0 3
екипа која припада овом рангу такмичења. 9.Форум 		
7 2
2 3
Позивам све наше суграђане да дођу и 10.Пут-инжењеринг
7 2
1 4
навијањем помогну нашој екипи, закључио 11.Српска 		
7 2
1 4
је популарни Ћела.
12.Викинг 		
7 0
0 7
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4:5
3:2
8:5
3:4
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15
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ВРШАЧКА КУЛА

Р У КО М Е Т

КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ БЕЗ ГЛИШИЋА И СИМЕУНОВИЋА ДО ПЕТЕ ПОБЕДЕ У КЛС

ПОРАЗ ВРШЧАНА У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА ПРВЕ
ЛИГЕ СЕВЕР

У КУТЛЕШИЋЕВОМ РИТМУ

СРЕМЦИ ЈАЧИХ НЕРАВА

ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 88:79 (21:17, 18:15, 29:23, 20:24)

Вршац,
Центар
Миленијум,
гледалаца
1000, судије: Војиновић,
Стрика, Пешић
ВРШАЦ:
Ђерић
15,
Кочовић 16, Митровић,
Кутлешић
23
(4
ас),
Ђорђевић,
Мунижаба,
Вељковић 13 (15 ск, 5 бл),
Јововић 5 (3 ас), Узелац
4 (7 ск), Савовић 6 (3 ск),
Остојић 6 (9 ск), Савић.
РАДНИЧКИ: Јовановић
18 (7 ск, 3 ас), Васојевић 8 (3
ас), Караџић 5, Луковић 6,
Милосављевић, Кљајевић
16 (8 ск, 4 ас), Поповић 6,
Павловић 7, Демчешен,
Томашевић, Беадер 7 (5 ск).
Вршчани
су
против
борбених
Крагујевчана
дошли до петог узастопног
тријумфа, играли су без
двојице играча из стартне
петорке,
Глишића
и
Симеуновића, а тренер
Владимир
Ђокић
дао
је
значајнију
минутажу
играчима
који
су
у
досадашњем току сезоне
били
мање
оптерећни.
Шансу су у потпуности
искористили Кочовић и

СРЕМ - МЛАДОСТ 29:28 (11:13)

Узелац, а врло добру партију
после двонедељне паузе
пружио је Ђерић.
Играчи
Радничког
су позитивно реаговали
на
промену
тренера,
Бојан Кусмук је унео нову
енергију захваљујући којој
су гости у читавом току
првог полувремена били
близу резултатског егала.
Чинило се на почетку да
ће Вршац имати лак посао.
Најпре су домаћи повели
14:6 захваљујући хитром
Кутлешићу који је украо две
лопте и истрчао две контре,
али су гости узвратили
серијом 8:0. Потом је Ђерић
имао свој шоу, везао је седам
узастопних поена, али је
Јовановић
далекометним
шутевима
вратио
резултатску равнотежу.
Вршац је са минималном
предношћу
отишао
на
одмор, али је све било јасно
у трећој четвртини када
су Ђокићеви изабраници
стекли
двоцифрену
предност (60:50). У том
периоду игре најзапаженији
је био Никола Кочовић,

У прволигашком рукометном недељном
матинеу (почетак у 11 часова), рукометаши
Младости нису успели да материјализују
добру игру у првом полувремену и
сачувају предност. Посустали су у финишу и
претрпели седми пораз у низу. У наредном
колу против Херцеговине из Сечња,
покушаће да освоје важне бодове, меч се
игра у у Миленијуму, у недељу са почетком
у 15 часова.
ПРВА ЛИГА СЕВЕР 8. КОЛО
Срем СМ - Младост (В) 		
29 : 28
Херцеговина - Лавови БП
22 : 39
Црвена звезда – Долово 		
36 : 25
Банатски Карловац - Сивац 69
26 : 33
Јабука – Апатин 			
28 : 25
ЖСК - Младост ТСК
није играно

Незадржив: Душан Кутлешић (Вршац)
истакао се са пар луцидних
додавања
и
одличних
продора као и шутем са
дистанце. У последњем
периоду Раднички није успео
да се поново прикључи јер
је Душан Кутлешић својим
изванредним
потезима

држао свој тим на безбедном
одстојању, док је Миленко
Вељковић одиграо одлично
у оба правца и заслужено
добио аплаузе за атрактивне
блокаде којима је заустављао
шутеве ривала.

БЕОГРАЂАНКЕ ОПРАВДАЛЕ УЛОГУ ФАВОРИТА, ЗА ВРШАЦ ДЕБИТОВАЛЕ ЋОРДА И ЈАКШИЋ

ВРШЧАНКЕ БОРБЕНЕ, ЦРНО – БЕЛЕ ЈАЧЕ
ВРШАЦ – ПАРТИЗАН 67:112 (14:30, 15:29, 13:30, 25:23)

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО
Вршац - Партизан 1953 67 : 112
Спартак - Црвена звезда 69 : 93
Радивој Кораћ – Шабац 73 : 70
Студент – Беочин
73 : 70
Краљево – Бор 		
71 : 61
Шумадија - Врбас Медела 69 : 93

1.Црвена звезда
2.Радивој Кораћ
3.Партизан 1953
4.Студент 		
5.Краљево 		
6.Шабац 		
7.Врбас Медела
8.Бор 		
9.Беочин 		
10.Шумадија
11.Спартак 		
12.Вршац 		
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јаче за за повратнице у тим Инес Ћорда и
Јовану Јакшић.
Црно – беле су оправдале улогу
фаворита, у првој четвртини стекле
двоцифрену предност и трасирале пут
ка победи. Играчице Вршца су најбољи
период игре имале у последњој четвртини
коју су успеле да реше у своју корист, што
је наговештај да су на добром путу ка
првој победи и бољим резултатима.

Одбојкаши Баната нису успели да
изненаде до сада непоражену екипу
Лознице, али ће у суботу имати прилику
да остваре трећу првенствену победу.
У госте им долази последњепласирани
ФАП из Прибоја, екипа која до сада није
остеила сласт победе. Меч у Миленијуму
игра се у суботу са почетком у 17 часова.
Стицање искуства: Александра Лучић (Вршац)

ПРВА Б ЛИГА 5. КОЛО

У наредном колу екипа ће бити јача
за црногорску репрезентативку Зорану
Лучић.

Ужице - Нови Сад 		
Бечеј - Топ. Витезови 		
Лозница – Банат 		
ФАП Ливница - С. Итон 		
Борац - Баваниште 		
Тимок - Дубочица 		

ЈУНИОРСКИ ТИМ ВРШАЧКИХ ЛАВОВА
НА КОРАК ОД ПЛЕЈОФА

да смо у четвртом колу
слободни, искористићемо
паузу да се оправимо,
залечимо повреде и добро
припремимо за утакмицу
која нас очекује. У последњем
колу, 19. новембра, у госте
нам долазе новосадски Wild
dogsi, и та утакмица ће бити
од изузетног значаја за наш
тим. Уколико победимо,

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ ОД ЛИДЕРА
У ЛОЗНИЦИ,
У СУБОТУ ДОЧЕКУЈУ
ПОСЛЕДЊЕПЛАСИРАНИ
ФАП
ИЗ
ПРИБОЈА

БАНАТ МЕРКА НОВУ
ПОБЕДУ
ЛОЗНИЦА - БАНАТ 3:0 (25:16, 25:18, 25:21)

12
12
11
10
10
9
9
8
7
7
7
6

А М Е Р И Ч К И ФУД Б А Л
Након одиграног 3. кола
Јуниорске У19 лиге Србије
вршачки Лавови налазе се на
2. месту групе Север са две
победе и једним поразом.
Уколико
у
5.
колу
савладају новосадске Wild
dogse, осигураће друго
место на табели и пласирати
се у полуфинале плејофа, где
би снаге требало да одмере
са првопласираним тимом
групе Југ.
- После лошег старта и
пораза од Инђије у првом
колу, успели смо да се
прегрупишемо и одиграмо
једну изузетну чврсту и
до самог краја неизвесну
утакмицу против Кикинде. У
тој утакмици успели смо да
победимо
фаворизованог
противника и преузмемо
друго место на табели. Након
победе над Легионарима, у
трећем колу, учврстили смо
своју позицију. Обзиром

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

ОД Б О Ј К А

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО

Центар Миленијум, гледалаца 250,
судије: Мирослава Јовичин, Марко
Пекез, Владимир Томић
ВРШАЦ: Ћорда 16 (4 ас), Јакшић 25
(10 ск), Ратковић, Керкез 12 (2 осв. л),
Вергић, Томашевић, Јовановић 8 (3 ск, 3
осв. л), Бабић, Лучић 6, Лазаревић.
ПАРТИЗАН 1953: Игњатовић 6 (3 ас),
Бојовић 8 (8 ас), Матић 21 (4 ск), Бешић
2, Цветковић 4, Митровић 14, Шпикић
12, Јанковић 12 (7 ск), Митић 16 (4 ск),
Милетић 12, Видовић 5.
Партизан је лако и убедљиво савладао
младе Вршчанке које су на овом мечу биле

2323

потврдићемо 2. место на
табели и оверити карту за
полуфинале плејофа, каже
тренер вршачких Лавова
Жељко Јованов.
- Морамо бити задовољни
досадашњим резултатима,
јер како првенство одмиче,
приказујемо
све
боље
партије
и
темпирамо
форму
за
завршетак

првенства.
Имајући
у
виду да Лавови први пут у
својој дванаестогодишњој
историји имају јуниорски
тим, досадашњи резултати
нам уливају оптимизам
пред одлучујућу утакмицу
на
путу
до
плејофа
Јуниорске
У19
лиге
Србије. Велику захвалност
дугујемо граду Вршцу, Етно
кући
“Динар”,
“Yу-ауто”,
Штампарији “Тули”, СБПБ
“др Славољуб Бакаловић и
порталу еВршац, који нам
пружају велику подршку
у нашим настојањима да
промовишемо град Вршац,
амерички фудбал и наш
клуб, каже председник клуба
Владимир Траиловић.

1.Лозница
2.Нови Сад
3.Дубочица
4.Ужице
5.Борац 		
6.Баваниште
7.Банат 		
8.Топлички Витезови
9.Срем Итон
10.Тимок
11.Бечеј
12.ФАП Ливница
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ВРШАЧКИ ДЕРБИ У НЕДЕЉУ
У 19:30
Одбојкашице Вршца и Баната одиграће
у недељу, у Миленијуму, са почетком у
19:30 часова, дерби меч 5. кола Прве
војвођанске лиге. Обе екипе су у доброј
форми, Банат је у серији од три победе,
Вршац је у прошлом колу убедљиво
славио против Житишта.
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