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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ” ОРГАНИЗОВАЛА

ОКРУГЛИ СТО, ДЕО МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА

Специјална болница за психијатријске
болести “Др Славољуб Бакаловић” у
Вршцу организовала је округли сто, од
16. до 18. новембра, у оквиру реализације
међународног пројекта “Побољшање
здравствене неге у неурологији и
психијатрији - дужи живот”.
Реч је о пројекту који Специјална
болница за психијатријске болести
“Др Славољуб Бакаловић” спроводи у
сарадњи са партнерима из Румуније и
Србије, путем ИНТЕРЕГ ИПА програма
прекограничне
сарадње
Румунија
– Србија. Пројекат се реализује са
Универзитетом за фармацију и медицину
“Виктор Бабеш” из Темишвара и Општом
болницом “Свети Лука” из Смедерева.
Пројекат је почео званично 23. маја
2017. године, а период имплементације
је 24 месеца.
-Сваки партнер на пројекту има
појединачне циљеве, док је општи
циљ реализације управо унапређење
капацитета здравственог сектора, како

спровођењем превентивних програма,
тако и набавком медицинске опреме и
испитивањима, објашњава др Татјана
Воскресенски, директорка Специјалне
болнице за психијатријске болести “др
Славољуб Бакаловић” Вршац. СБПБ
Вршац средствима пројекта планира
набавку уређаја за компјутеризовану
томографију (ЦТ скенера), те мобилног
ултразвучног апарата и пратеће опреме,
док остала два партнера унапређују
своје капацитете у складу с планом
имплементације. Набавка ЦТ скенера
омогућиће квалитетнију дијагностику и
директно ће допринети квалитетнијем
лечењу.
Према
речима
директорке
Воскресенски, за потребе реализације
пројекта, преко инструмента за
претприступну помоћ Европске уније,
програма за прекограничну сарадњу
ИНТЕРРЕГ Румунија-Србија, издваја се
1.384.713,75 ЕУР за сва три партнера.
Укупна вредност пројекта је 1.629.075,00

ЕУР, од чега је буџет СБПБ “Др Славољуб
Бакаловић” Вршац 650.265 евра.
Округли сто, одржан у вршачком
Хотелу Србија, други је од дванаест
оваквих
догађаја
предвиђених
пројектом, а први који се одржава
у Вршцу. На скупу су учествовали
представници сва три партнера - лекари
специјалисти психијатрије, неурологије,
неуропсихијатрије
и
сарадници,

који су се бавили актуелним темама
везаним за психијатрију и неурологију и
размењивали искуства из праксе.
У периоду од две године, колико је
предвиђено трајање имплементације
пројекта, у коме учествује 30 стручњака
из наведених области, планира се
одржавање још три округла стола.
.
Ј.Е.

НАСТАВЉА СЕ АКЦИЈА ПОДИЗАЊА СПОМЕНИКА ВЕЛИКОМ ВОЖДУ У ПОРТИ САБОРНЕ ЦРКВЕ У ВРШЦУ

ОДРЖАНА ТРИБИНА “СПОМЕНИК КАРАЂОРЂУ,
ПУТОКАЗ НАШОЈ ДЕЦИ”

Мала
школа
“Бранко
Радунковић - Воља чини чуда”
организовала је трибину
под називом “Споменик
Карађорђу, путоказ нашој
деци”. У публици су били
Вршчани свих генерација,
а
посебно
задовољство
организатори су исказали
због присуства младих којима
је трибина, једним делом, и
била намењена.
О
досадашњим
резултатима и напорима
око реализације идеје да
Вршац добије споменик
вожду Карађорђу у порти
Саборне цркве, присутне су
обавестили чланови Одбора
за подизање споменика:
председник Зоран Вучетић и

секретар Срђан Никић.
Вучетић је подсетио да
је иницијатива покренута
поводом
обележавања
великог јубилеја - 200 година
од Карађорђевог боравка у
Вршцу и његове смрти.
-Желели смо да споменик
буде свечано откривен и
освећен на Ивањдан, на
дан када је велики вожд
Карађорђе
последњи
пут у свом животу био на
Светој Литургији, а то је
било у вршачкој Саборној
цркви, нагласио је Вучетић.
Иницијативу за подизање
споменика Вожду Карађорђу,
у порти Саборне цркве у
Вршцу, подржао је велики
број суграђана, правних

и физичких лица, али због
свима нама добро познате
економске ситуације до сада
нисмо успели да обезбедимо
довољно
финансијских
средстава. Најважније је да

смо одлучили да у свему овом
истрајемо, без обзира на то
колико ће времена требати
да ову идеју реализујемо до
краја. До сада је прикупљено
око 4.500 евра.

Чланови
Одбора
за
подизање споменика вожду
Карађорђу били су изричити
да се акција наставља и
позвали све људе добре воље
да се придруже и допринесу
да ова лепа идеја заживи на
понос свих грађана Вршца.
Срђан Никић, секретар
Одбора
за
подизање
споменика Карађорђу у
порти Саборне цркве у
Вршцу, говорио је о врлинама
и животу великог вожда,
значајне личности српске
историје. Његошеву посвету
Праху оца Србије из „Горског
вијенца“ казивао је Драгољуб
Влаховић.
Ј.Е.

У СУСРЕТ ИЗЛОЖБИ ПРАЗНИЧНЕ ТРПЕЗЕ, ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И РАЗНИХ ЂАКОНИЈА

И ОВОГ ДЕЦЕМБРА ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ

Туристичка организација Града
Вршца организује и ове године
“Празничне ђаконије”, изложбу
празничне
трпезе,
домаће
радиности, сувенира и разних
ђаконија у време слава, Божића и
Нове године. Овогодишње, осме
по реду, “Празничне ђаконије”
биће одржане
9. децембра,
у Хотелу Србија, а отварање
манифестације заказано је за 11
часова.
Према речима организатора,
циљ и тема изложбе јесу
промоција културе и традиције
Војводине и осталих крајева
Србије.
Манифестација сваке
године угости преко 60 излагача
из Вршца и околине, али и из целе
Србије, подсећају из Туристичке
организације
Града
Вршца.
Осмишљена је као изложба хране
са циљем упознавања посетилаца
са старим јелима нашег подручја.

Велика сала Хотела Србија,
током „Празничних ђаконија“,
веома је посећена, било је око 2.500
посетилаца. Осим разноликих
сувенира и украса за божићне
и
новогодишње
празнике,
посетиоци „Ђаконија“ могу да
уживају и у дегустацији разних
кулинарских специјалитета, који
се посебно спремају за славске и
празничне трпезе. Уз укусну храну
добро иде квалитетна капљица,
врхунска вина вршачких винара
који су редовни излагачи на
„Празничним
ђаконијама“.
Манифестација је изложбеног,
али и продајног карактера. И ове
ће године бити организовано
такмичење у прављењу славских
колача – Најлепши славски колач.
Поводом празничне изложбе
отворен је конкурс, за децу, под
називом “Новогодишње честитке”.
Ученици основних школа на
територији Града Вршца, нижи

основци узраста од првог до
четвртог разреда, креираће
новогодишње
честитке
на
часовима ликовне културе. Дечји
радови учествоваће у такмичењу
за најлепшу честитку.
Наградићемо
20
честитки, а победничка ће бити
званична новогодишња честитка
Туристичке организације Града
Вршца, поручују организатори.
Победничка
новогодишња

честитка послужиће да нашим
пословним партнерима и колегама
честитатмо предстојеће божићне
и новогодишње празнике. Иначе,
у оквиру манифестације биће
промовисано и ново штампано
издање „Банатски колачићи“, нова
брушура у низу публикација која
се бави промоцијом гастрономске
понуде Баната.
Издања која
су до сада била примећена и
награђивана су „Банатски кувар“,

„Зимница“, „Банатски сиреви“ и
„Банатски напици“.
Организатори
обећавају
богат музички програмски на
овогодишњој
манифестацији
“Празничне ђаконије” . Своје
знање и таленат представиће
ученици вршачке Музичке школе
„Јосиф Маринковић“ и фолклорни
ансамбли овдашњих културноуметничких друштава.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПРИ КРАЈУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ГИМНАЗИЈЕ

ГИМНАЗИЈСКЕ УЧИОНИЦЕ
СИЈАЈУ ЛЕД ОСВЕТЉЕЊЕМ
НСЗ ПОЗИВА КОМПАНИЈЕ КОЈЕ
ПОСЛУЈУ У СРБИЈИ ДА УЧЕСТВУЈУ У
ИСТРАЖИВАЊУ

АНКЕТА
ПОСЛОДАВАЦА
2017

Квалитетније осветљење у учионицама Гимназије
У вршачкој Гимназији „Борислав
Петров Браца“ реализује се пројекат
замене електро - енергетске мреже у
целом школском објекту. Гимназијска
зграда добила је квалитетну лед
расвету, нови систем заштите електро
инсталација, а по завршетку поменутих
радова комплетан објекат биће окречен
и уређен.
-При
крају
су
радови
на
реконструкцији електричне инсталације
у школској згради Гимназије „Борислав
Петров Браца“, каже директорка
Тамара Пешић. Пројекат је вредан 6,9
милиона динара. Реконструкција се
обавља захваљујући самодоприносу

грађана и доброј сарадњи са локалном
самоуправом. Радови подразумевају
комплетну
замену
електричних
инсталација, које су биле дотрајале
и ризичне, а након тога враћање у
првобитно стање, односно кречење
целог школског објекта, површине 2.500
квадратних метара. Стављена је лед
расвета у свим просторијама школе,
а постављен је и нови систем заштите
- склопке које обезбеђују сигурност
објекта. Биће окречене све просторије
од помоћних објеката, до учионице,
ходника, зборнице, свих кабинета...
Према
речима
директорке,
извршена је и адаптација дотрајалих

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА РОМА

зидова. Школска зграда слеже се дуго
година те долази до пуцања зидова и
оштећења подова у просторијама. Све
је то санирано у склопу овог пројекта.
Замена електричне мреже у
школском објекту Гимназије била је
неопходна, јер је стара инсталација
била ризична, а нова лед расвета
обезбеђује не само сигурност, већ
и квалитетено светло у учионицама
и
кабинетима
ове
вршачке
средњошколске образовне установе.
Поменутим радовима задовољни су и
гимназијалци и њихови професори.
Ј.Е.

ГРАДУ ВРШЦУ УРУЧЕН УГОВОР О
БЕСПОВРАТНИМ СРЕДСТВИМА

Вршац је међу војвођанским општина и
градовима који су добили бесповратна средства
од Покрајине намењена за реализацију Локалног
акционог плана за унапређење положаја Рома у
области становања.
Свечаности у уручења уговора у Новом Саду,
у име Града Вршца, присуствовала је Татјана
Николић, чланица Градског већа задужена за
социјалну заштиту и здравство.
Представницима
војвођанских
градова
и општина уговоре су уручили Предраг
Вулетић, покрајински секертар за социјалну
политику и Јелена Јовановић, потпредседница
Националног савета Рома и посланица у
Скупштини Војводине.
Град Вршац је овом приликом, по
конкурсу Покрајинског секретаријата, потписао
уговор за износ од 500.000 динара, који ће бити
употребљени за увођење струје у девет станова,
власништво Града Вршца, а које користе Роми,
објашњава Николићева. Укупна вредност
комплетног пројекта је 1.350.000 динара, а Град
Вршац је издвојио још 850.000 динара. Пројекат
је у току, већ се обављају радови на увођењу
електричне енергије у становима у којима живи
девет породица са 37 чланова.
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.

Национална служба за
запошљавање (НСЗ) од
22. новембра спроводи
„Анкету
послодаваца
2017“,
у
циљу
континуираног праћења
потреба тржишта рада.
Овогодишња анкета је
седма заредом и њоме
ће бити обухваћено око
5.000 послодаваца из
свих области рада.
Анкетари
НСЗ
интервјуисаће
у
наредних
месец
дана
послодаваце
широм
Србије
о
њиховим
плановима
з а п о ш љ а в а њ а ,
н е о п х о д н и м
вештинама и знањима
које
потенцијални
запослени
треба
да
поседују. Резултат, као
и у случају претходних
анкета,
користиће
се
за
процењивање
ситуације на тржишту
рада, за усклађивање
услуга и мера које
пружа НСЗ са потребама
привреде, као и за
побољшање квалитета
наших услуга. Сврха
Анкете
послодаваца
је и идентификација
дефицитарних занимања
– у свим регионима,
као и по привредним
секторима.
Добијене
информације
биће
од значаја за НСЗ,
образовне институције и
за саме послодавце.
Висок
ниво
учешћа
компанија
у
истраживању
је
од кључног значаја.
Без сарадње малих,
средњих
и
великих
компанија
са
НСЗ,
амбициозни резултати,
који су од користи за
цело друштво, можда
неће бити постигнути.
Само
заједничким
радом
допринећемо
сагледавању
реалних
потреба
и
даљњем
развоју тржишта рада у
Србији.

Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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У ОКВИРУ ВЕЛИКЕ ДОНАТОРСКЕ АКЦИЈЕ ШИРОМ СРБИЈЕ

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ПОКЛОНИЛА ДЕСЕТ
РАЧУНАРА ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ
-Велика донаторска акција: 190 рачунара за геронтолошке центре у 12 градова у Србији- Вршачком центру уручено десет компјутера-

У октобру - месецу солидарности са
старима, Војвођанска банка је покренула
велику друштвено одговорну акцију током
које ће донирати укупно 190 рачунара
геронтолошким центрима у 12 градова у
Србији, до краја године.
У оквиру акције, представници
Војвођанске банке уручили су десет
рачунара Геронтолошком центру Вршац,
22. новембра.
Александар
Ивановић,
директор
Филијале Војвођанске банке у Вршцу,
подсетио је да сектор Друштвено
одговорно пословање ове компаније
традиционално
поклања
рачунаре
здравственим, образовним и другим
установама.
Опремање
геронтолошких
центара посебно је важан део ове акције, јер
помаже и старијим особама да се укључе у
дигиталну трансформацију и тако умногоме
олакшају своју свакодневицу, рекао је
Ивановић. Сведоци смо огромних промена
око нас. Начин на који комуницирамо са
другима, компанијама, па чак и државом
се из корена променио. Нове технологије
нам доносе комфор. Омогућавају нам
да „једним кликом“ обављамо послове
за које смо некада морали да чекамо у
редовима и пред шалтерима. Помажу нам
да се боље информишемо и повезују нас са
најближима, а ова врста подршке потребна
је старијим особама, које нису имале
прилику да се током редовног школовања
едукују на овом пољу.
Анђелија Кручичанин, директорка

Геронтолошког центра Вршац, захвалила се
Војвођанској банци на корисној донацији
која је обрадовала станаре овог дома.
Међу
корисницима
Геронтолошког центра Вршац влада
велико интересовање за рачунарима.
Наши корисници радују се прилици да

овладају новим технологијама и тако
отворе нове канале информисања и
комуникације. Захваљујући овој донацији
наши корисници имаће квалитетнију
комуникацију са члановима породица,
пријатељима који су далеко,истакла је
директорка Кручичанин.

Донирани рачунари помоћи ће
корисницима Геронтолошког центра
да делимично неутралишу физичку
удаљеност својих породица, пријатеља,
а дигитална комуникација омогућиће
њихово додатно повезивање.
Директорка Геронтолошког центра
уручила је захвалницу Александру
Ивановићу, директор овдашње Филијале
Војвођанске банке.
Град Вршац подржава акцију
оваквог типа, а донација је стигла у праве
руке, рекла је Татјана Николић, чланица
Градског већа задужена за социјалну
заштиту и здравство. Акција Војвођанске
банке је леп пример како једна друштвено
одговорне компаније из нашег града
брину и о државним институцијама и
корисницима ових установа. Драго ми је
да је вршачки Геронтолошки центар ушао у
круг 12 центара у Србији којима ће донација
Војвођанске банке бити значајан сегмент
унапређења рада са старим особама, а
за њих ће ово бити прозор у свет да све
оно што нису стигли за свога живота да се
усаврше и унапреде своју комуникацију.
Према
речима
предсставника
Војвођанске банке, у наредном периоду
донације ће бити упућене и центрима у
Београду, Крагујевцу, Шапцу и Кикинди.
Рачунари су већ уручени корисницима
геронтолошких центара у Лесковцу,
Сурудлици, Новом Саду, Новом Пазару,
Апатину, Нишу и Књажевцу.
Ј.Е.

У ГИМНАЗИЈИ ‚‚БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ У БОЈАМА ЈЕСЕНИ, УЗ МУЗИКУ И РЕЦИТАЛ

ОДРЖАН „МЕМОРИЈАЛ ДИМИТРИЈЕ АРДЕЉАН“

У вршачкој Гимназији
‚‚Борислав Петров Браца“
одржан
је
‚‚Меморијал
Димитрие Арделеан“,
у
четвртак, 16. новембра. И
ове године, девети пут по
реду, ова је манифестација
окупила истакнуте академске
уметнике и талентоване
ученике да, у бојама јесени,
уз
музику
и
рецитал,
овековече
Димитрија
Ардељана, истакнутог и
вољеног професора ликовне
уметности.
У
официјалном
делу
Ликовне колоније, Тамара
Пешић,
директорка
Гимназије ‚‚Борислав Петров
Браца“, поздравила је цењене
уметнике, учеснике и госте
и указала на велики значај
овог догађаја за наш град и
вршачке гимназијалце.
Ученицима су се обратили,
у име организатора, проф. др
Бриндуша Жујка, др визуелне

уметности Даниела Барбулов
Попов, као и цењени гости,
академски уметници, мр
Виорел Флора и Даниела и
Доминика Морариу.
Као извор инспирације
за
ликовну
радионицу
‚‚Боје Јесени“ послужили су
стихови познатих румунских
песника. Стихове су казивали
ученици
2/5
одељења:
Чебзан Земан Андреа, Корнеа
Дариса, Муста Марина, Војин
Емина, Вујчић Сперанца,
Котрла Мирела, Балађан
Амелиа, Продан Еуђенија,
Бера Мариус, Крачун Адриан.
Ментор им је била професор
Романца Варађан.
Спиритус
ректор
Меморијала
“Димитрије
Ардељан”, овог престижног
догађаја,
који
постаје
традиционалан,
био
је
Марина Лучијан, председник
Друштва за Румунски Језик
Војводине.
Ј.Е.

ЧИТАОЦИ ПИШУ

ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ

Због прехладе и болова
била сам приморана да се
обратим свом изабраном
лекару, докторки Фируци,
начелнику медицине рада
и специјалисти, односно др

Фируци Талијан Сонка.
Упућена сам на шалтер
дежурних
медицинских
сестара због предавања
здравствене
књижице
за пријем на преглед. Од

ординације
специјалисте
докторке
Фируце
до
шалтерске службе пријатно
сам
била
изненађена
понашањем које је било
веома љубазно. Докторка
Фируца је одредила терапију
од три дана примања
инекција и мировање пошто
у питању био бол леђа и
доњег дела кичме. Речено ми
је да се обавезно јавим како

је терапија прошла што сам ја
и учинила.
Али, ја желим да се овим
путем захвалим докторки
Фируци и сестрама при
шалтеру
за
озбиљно
интресовање и одговоран
рад. Имајући у виду да је све
више људи болесно, сваки
лекар и остали медицински
радници треба озбиљно да
се прихвате посла како би

сваком пацијенту помогли
јер их на то обавезује
Хипократова заклетва.
На самом крају желим да
поручим особљу медицине
рада, останите такве јер
осмех на лицу пријатна и
љубазна реч за пацијента је
један део терапије. Хвала.
Сеја Лекић
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НИКОЛА ЛЕКИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ВОЋАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА, 39 ГОДИНА РУКОВОДИЛАЦ У „ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДИМА“:

ВРШАЦ ИМА СПЕЦИФИЧНЕ УСЛОВЕ ЗА ВИНОВУ
ЛОЗУ ШТО ГАРАНТУЈЕ ВИСОК КВАЛИТЕТ ВИНА

Никола Лекић, дипл. инж.
воћарства и виноградарства,
рано детињство је провео у
Гудурици, обилазио винограде
са оцем који је, такође,
био инжењер воћарства и
виноградарства, запослен у
„Вршачким виноградима“. Није
се ни тренутка двоумио да ли
да крене очевим путем. Након
Пољопривредног факултета,
запослио се у „Вршачким
виноградима“ где је провео
читав радни век. Ужива у
пензионерским данима, каже,
време проводи са породицом,
унуком Лазаром, али и својим
ловцима, пчеларима, дружећи
се уз добро вино, у подруму у
породичној кући Лекића.
Где почиње Ваш живот, детињство?
-Рођен сам у Гудурици, 1952. Отац Коста
и мајка Кристина дошли су у Гудурицу.
Прво је рођена моја сестра Јелена, а
онда ја. Отац је био из Павлиша, мајка
из Панчева. После завршене школе,
отац је, као дипл. инжењер воћарства
и виноградарства, био распоређен да
ради у Гудурици, на Пољопривредном
добру „Никола Дундић“ које се касније
објединило са „Вршачким виноградима“.
Родитељи су се упознали у Земуну, отац је
студирао на Пољопривредном факултету.
Мајка је завршила економску школу. У
Гудурици сам провео само 5 година, али
доста памтим из тог времена. Порастао
сам у виноградима, возећи се фијакером
са кочијашем Лазом Чучком. Од малена
сам заволео природу и простор. Сећам се
да смо добили велику немачку кућу, која је
била празна, имали смо струју 110 V, а од
електричних уређаја радио апарат и решо.
Отац је имао бицикл, а на терен се ишло
фијакером. Гајили смо кокошке, голубове,
зечеве, пчеле... тако да сам порастао у

једном племенитом окружењу. Имали смо
ловачког кера који нас је, као децу, штитио.
Када долазите у Вршац?
-У Вршац смо се преселили 1957, кад
су се Виногради ујединили у „Вршачке
винограде“, отац је, као инжењер, прешао
у централу. Био је главни агроном за
целокупне „Вршачке винограде“. Основну
школу завршио сам у ОШ „Олга Петров
Радишић“. Био сам ситан, најмањи
у разреду, волео сам да будем мало
враголан. Нисам био баш неки истакнут
ученик. У Пољопривредној школи је већ
било другачије. Одрастао сам уз књиге из
пољопривреде, тако да сам се на самом
почетку средње школе истакао као стручан

ученик који је познавао многе ствари пре
него што је професор то предавао. Тако је
било и са стрељаштвом, брзо сам успео
да будем међу десетак најбољих стрелаца
у Вршцу, код средњошколаца. Много сам
тренирао по башти са друштвом, гађали
смо из ваздушне пушке.
Када сте се одлучили да упишете
Пољопривредни факултет и кренете
очевим стопама?
-Још у основној школи одлучио
сам да кренем тим путем, да завршим
Пољопривредну
школувоћарсковиноградарски смер, а онда да упишем
Пољопривредни факултет. Нисам био
одушевљен Београдом, гужва, асфалт... Ја
сам волео природу, гледао сам да што пре
завршим факултет и да се вратим кући.
Завршио сам у року, дипломирао сам 25.
децембра 1974. Одмах 6. јануара почео
сам да радим у ПКБ Институту за научна
истраживања Агроекономик, у Крњачи,
код др Пере Мишића. Био сам његов
асистент и са тим великим стручњаком
за селекцију провео сам 2 сезоне - једну
пре војске и нешто мало после. Много
сам научио, радио сам са свим воћним
врстама, упознао технологију гајења,
калемљење... Међутим, нисам волео
Београд. Желео сам да се вратим кући,
да живим другачије, како ми Вршчани то

знамо, да оснујем породицу. Тако да сам
првом приликом побегао из Института. То
је научна установа, требало је посветити
се науци, али ја сам више волео Вршац,
наш брег, винограде, лов... Тако се 1977.
враћам у Вршац и запошљавам у Гудурици
као руководилац обрачунске јединице,
највеће у „Вршачким виноградима“, 427 ха
винограда, 100 ха ораница, 10 ха воћњака
и 5 помоћника.
Да ли сте били задовољни?
-Јесам. Био сам млад, возио сам мотор
по терену и лети и зими. Бунда, чизме.
Сад ме мало боле лактови, рамена, леђа,
стиже ме реума. Волео сам рад са људима.
Имао сам лепу сарадњу са запосленима.
Нисмо имали радно време, радили смо и
викендом, кад је год требало. Јер, како се
каже:“Виноград тражи слугу, не господара“.
Има сигурно лакших начина да се заради
новац, али ја сам волео овај посао. Наш
отац је ишколовао сестру и мене, ја своју
децу, без стипендија, обоје су завршили
факултете, сазидали смо кућу у време када
није било више кредита.
У „Вршачким виноградима“ сам провео
скоро цео радни век, сем оно мало што
сам радио у ПКБ-у. А, у то време су и
„Вршачки виногради“ били у саставу
ПКБ-а, тако да је то, практично, била једна
фирма. Ту се страшно знала хијерархија,
кад ко напредује, кога може да замени.
Тако сам и ја напредовао. Једног момента
сам пребачен у Вршац по потреби за
руководиоца обрачунске јединице, па
сам био помоћник руководиоца радне
јединице, кратак период, и после сам
унапређен за руководиоца радне јединице

у Вршцу. „Виногради“ су били јако велики,
подељени су на 1. и 2. радну јединицу,
Вршац и Гудурицу, тако да сам ја добио да
руководим радовима у радној јединици
у Вршцу. „Вршачки виногради“ имали су
тенденцију обнове старих винограда и
подизања нових, тако да је било више од
1.500 ха, приближавали смо се 2.000 ха. Од
тога је обично у Гудурици било мало више,
али и Вршац је био са око 700-800 ха.
Каква су фирма тада били
„Виногради“? Које су биле „златне
године“ „Вршачких вин ограда“?
-У то време били смо познати по
Банатском ризлингу и од њега смо живели.
Било је то најјефтиније вино, које се
одлично продавало и могло је да издржава
фирму. Тако да смо запостављали мало
квалитетније сорте, практично смо се
оријентисали на талијански ризлинг и
јако смо смањили број сорти. Кад сам
почео да радим у Гудурици, имали смо 27
сорти, а када сам отишао у пензију 13 -14.
Преполовили смо сортимент, али тако су
захтевали услови тржишта - радило се оно

што је ишло. Велике количине Банатског
ризлинга ишле су на тржиште Југославије,
а мање количине ван граница. „Златне
године“ „Вршачких винограда“ биле су
можда од деведесетих до 2005. Било је
јасно да све иде у приватизацију, 2000. био
је и референдум где смо се и ми изјаснили
да идемо у приватизацију. Онда су престала
улагања, почело је да се животари, да се
чека газда. Када смо продати конзорцијуму
браће Родић, 2006, нисмо имали никаквих
дугова, а онда је кренуло да се никоме
ништа не плаћа, да се улази у дугове,
престала је куповина машина, трактора.
Вратио сам се да будем руководилац радне
јединице у Гудурици. Мој колега Ђорђе
Крстов је радио на покретању винског
туризма, а пошто је он отишао у пензију,
ја сам то наставио. Виногради, Вршачке
планине су велико богатство и сматрао сам
да ако причам о томе могу да допринесем.
Држао сам велике дегустације наших вина,
а тај Пут вина, који се и сада промовише,
почео је, практично, код нас, у „Вршачким
виноградима“. Ми смо први водили те
путеве вина. У Гудурици је почела и Винска
прича, тамо је снимана прва емисија, а
онда су кренули други региони.
Надам се да ће, са овом последњом
приватизацијом, куповином „Винограда“
од
стране
господина
Родољуба
Драшковића, да крене на боље. Већ се виде
промене. Он је први купио нове тракторе,
комбајне за грожђе, кренула су улагања,
а од 1999. било је 8 директора, а није
купљен ни један трактор. Све то личи да
ће „Виногради“ опет да заживе и поврате
своју стару славу. Радује ме да видим
обрађене винограде, а не запуштене.
Да ли су и какво богатство гудурички
и вршачки виногради?
-У свим мојим изјавама, интервјуима,
истицао сам да је то огромно богатство,
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развојни потенцијал. Од Римљана на
овамо, сви су се бавили виноградарством.
Обележили
смо
500
година
виноградарства, према писаним подацима
који се спомињу. Међутим, винова лоза је
на Вршачким планинама живела и пре
човека. Волим да кажем да су људи тек
после дошли и почели да користе винову
лозу за храну и пиће. Састав Вршачких
планина даје ноту и квалитет вршачким
винима. Вршац има специфичне услове за
винову лозу и то гарантује висок квалитет
наших вина.
Кад сте отишли у пензију?
-Кад је дошло да фирма мора да иде
у стечај, да се деле отпремнине, мени је
фалило 2-3 месеца до пуних 40 година
радног стажа. Док је фирма још радила,
наставио сам да радим преко омладинских
задруга. Тако да са престанком рада
„Вршачких винограда“, када су сви
радници добили отпремнину, нико више
није био запослен у фирми, ја сам отишао у
пензију. Био сам на Бироу месец и по дана,
а прву пензију добио сам априла 2016.
Када сте основали своју породицу?
-Оженио сам се супругом Софијом,
1983. Девојачко презиме јој је Чејић.
По струци је правник и цео радни век
провела је у једној фирми, у вршачкој
Неуропсихијатријској болници. Имамо
двоје деце. Ћерка Кристина је завршила
Правни факултет, као њена мама, и кад
је Софија отишла у пензију, запослила се
на њеном месту. Син Драган је завршио
агроекономију на Пољопривредном
факултету у Земуну и он је трећа генерација
Лекића. Моја деца и дан данас жале што не

раде у „Вршачким виноградима“, као што
су радили њихов деда и отац, али нашли
су свој посао којим су задовољни.
Од ћерке Кристине имамо унука
Лазара. На пролеће ће да напуни 3 године
и највероватније ће добити сестру или
брата. Почели смо са унуком, а колико ће
их бити, видећемо. Лазар је наша радост.
За нашу децу као да нисмо имали много
времена због посла, зато сада уживамо,
као пензионери, са Лазаром.
У животу сте имали бројне хобије.
Који су од њих још актуелни?
-Бавио сам се активно стрељаштвом
као омладинац. Учествовао сам на 1.
Школској олимпијади Војводине, у
стрељачким такмичењима у војсци, тако
да сам догурао до Армијског првенства
у Охриду. Остварио сам лепе резултате,
с обзиром на то какве смо услове имали
у Вршцу. Дуго година био сам члан
Стрељачког клуба „Вршац“.
Пошто ми је и отац био ловац, и ја
сам прихватио да дружење са оружјем
и стрељаштвом наставим у лову. Члан
сам Ловачког друштва „Караш“ Куштиљ.
У лову данас има и много других

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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активности које помажу одгој дивљачи.
Ми имамо узгој фазана, прихватилишта
за младе фазане, па рад на селекцији
дивљачи, није то само одлазак у лов.
Купили смо стари каштел у Јабланци
и адаптирамо га у ловачки дом. Имам
своје друштво са којим најрадије идем у
лов. Свог рођака Милана Зарића научио
сам да иде у лов и да држи пчеле. Ту је и
наш доктор Тибериу Куђија, ортопед, а
сад је и мој син порастао и иде са нама
у лов. Добро смо се и опремили, купили
Ладу Ниву, ловачку опрему, имамо све
комплетно што треба за лов.
Одрастао сам у кући где је било
кошница са пчелама. Волео сам да
завирујем у кошнице као дечак, па
кад ме пчела боцне у чело, отекнем,
затворе ми се очи и по неколико дана
не видим ништа. И поред тога, заволео
са пчеле и када сам се вратио из војске,
организовао сам свој пчелињак који
имам и данас, истина у нешто смањеном
броју. Имао сам и по 60 кошница,
производио 2 тоне меда. Био је то велики
посао, постало је тешко за пчеларење,
те прскају комарце, прскају воћњаке,

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

њиве... Тако да сам смањио, данас имам
12 кошница, буде ту од 300 до 500 кг меда,
довољно за нас, фамилију, комшије... Ја
сам и на Пољопривредном факултету
имао пчеларство, код проф. Љубе
Костатиновића добио сам 10 на испиту.
Доста сам научио, али и данас редовно
читам шта има ново у пчеларству. Пчеле
које су далеко, у шуми, заштићене су од
тровања, и сматрам да једино у шуми
може да се произведе квалитетан мед.
Другачије је кад су кошнице у граду, мада
данас све више пчелара односи кошнице
у град, због крађе.
Пензионерске
дане
највише
проводим са пчелама, у лову, а од 2003.
године правим вино у свом подруму
у породичној кући. Имам целокупну
опрему за производњу вина. Почели смо
са 300-400 литара вина, свидело нам се,
а сад произведемо и до 1.500 л. Све то
попијемо са мојим другарима пчеларима
и ловцима. Кад дођу код мене, нико ме
не тражи у кући, сви иду право у подрум.
Дружимо се уз вино, али није ми се никад
догодило да неко од нас не може да изађе
из подрума. Свима нам прија боравак у
подруму, зиму најчешће проведемо или у
лову или у подруму.
Да ли сте задовољни животом?
-Јесам. Јако се лепо сналазим
као пензионер, уживам. Имам своју
породицу, свог унука, хобије, лов, пчеле,
вино... Човеку може да буде лепо ако
има скромне циљеве, жеље. Мада не би
могло за мене да се каже да сам много
скроман. Имам велику фамилију, сестру,
три свастике, има ко да ми дође, имам код
кога да одем. Имам моје другове ловце,
моје пчеларе, комшије са којима јако лепо
живим. Лепота живота је у коректном
односу и комуникацији са породицом,
пријатељима, комшијама... Ја сам са тим
задовољан. То је лепота живота!
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

77

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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НАЈАВА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општинска управа општине Пландиште, у
складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и
бр.36/2009), објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

Нова, 55. седница Општинског
већа општине Пландиште заказана
је за петак, 24.11.2017. године. За
дневни ред предстојеће седнице
предложено је 6 тачака.
После усвајања записника са
последње седнице, већници ће
прво утврђивати Предлог Одлуке
о давању сагласности и усвајању
Пројекта
јавног
приватног
партнерства – Замена постојећих

светиљки јавне расвете штедљивим
ЛЕД светиљкама у зони улица,
шеталишта на јавним површинама,
спољашње декоративне расвете
јавних зграда у насељеним местима
општине Пландиште изузев насеља
Пландиште.
Након тога следи утврђивање
Предлога Закључка о утврђивању
права на накнаду за рад, као и
на трошкове превоза члановима

Управног и Надзорног одбора
Историјског архива Бела Црква
и предлог Решења о давању
сагласности на План управљања
Спомеником природе „Стари Парк у
Великом Гају“ за период 2018-2028.
године.
Претпоследња и последња
тачка су захтеви и молбе грађана,
удружења и других правних лица а
након тога и текућа питања.

„АЛТЕР БИОГАС 1“ ДОО из Хајдучице,
улица Жомбек 1, поднео је дана 15.11.2017.
године, захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину Пројекта
„АЛТЕР БИОГАС 1“ 1МW и гасни прикључак
на кат. парц. бр. 1701/10 и 1702 КО Хајдучица,
Општина Пландиште.
Увид у податке и документацију из захтева
носиоца пројекта, може се извршити у згради
Општинске управе општине Пландиште,
канцеларија број 6, радним данима у времену
од 8 до 13 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог
обавештења, заинтересована јавност може
доставити мишљења о захтеву за одлучивање
о потреби процене утицаја предметног
пројекта на животну средину овом органу.
Општинска управа ће у року од десет
дана од дана истека рока из става 3. овог
обавештења донети одлуку о томе да ли је
за предложени пројекат потребна процена
утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.

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 (32)
Пустара Рарош није била позната као насеље
кроз прошлост све до краја 19. века. По писању
Јездимира Марковића крајем 19. века, где је данас
село Милетићево, постојало је насеље Рарош, које је за
време револуције 1848. године спаљено.
Насељ Рарош је било на бановском путу. По причању
старијих људи, написао је Јездимир Марковић, ово
насеље је било лепо и велико село у којем су живели
Словаци. Остаци села Рароша названи су Рарош-пуста.
Пустара Рарош и Абразија – око 10 до 12 хиљада
катастарских јутара – пре Првог светског рата
припадали су мађарском грофу Јенеји Карачонију, а

МИЛЕТИЋЕВО
– РАРОШ
обрађивали су их Хајдучичани. Након рата, пустаре су
колонизиране добровољцима, али без насеља. Подаци
потичу из „Хајдучица између 1809. и 1929.“ ( Хајдушица
од р. 1809. до р. 1929.), аутора проф Михала Рапоша
(Michal Rapoš) објављено у Народном календару 1929.
године.
Имање грофа Карачонија граничило се са
тадашњим селима Ђерђхазом данашњом Великом
Гредом, Сечењифалвом - Дужинама, Зичидорфом Пландиштем,Ујфалом -Марковићевом и румунским
селима Партошем, Соком, Банлоком, све до варошице
Дете.
Центар економије грофа Карачонија је у Рарошпусти. На пустарама је имао своје руководиоце који
су се називали ишпани. Радници са породицама су
становали у становима грофа Карачонија на пустари
Абазија, где је тада живело око 40 породица, на пустари
Бисег где је било око 50 породица и на пустари Рит где
је било 30 породица. У Рарош – пусти живео је агроном,
директор, благајник и књиговођа. Овде је била и
основана школа са једним учитељем. Поред тога, у
Рарош –пусти, постојала је и радионица за мајсторе
разних струка.
Имање је било лепо уређено, испресецано путевима
уз које су били однеговани дрвореди. Имање је било
повезано ускотрачним пругама које су ишле кроз
поља. Тим пругама, у такозваним „лорама“, превожена
је летина до најближе железничке станице.
Након Првог светског рата аграрном реформом
грофу Јенеју Карачонију одузето је имање. На одузети
посед 1920. по Јездимиру Марковићу, а по Феликсу

Милекеру 1921. године, почело је насељавање првих
добровољаца који су се борили за ослобођење
Србије у ратовима 1912. па до 1918. Сваки борац
је добио по 5 хектара обрадиве земље. Последње
су пустаре Абразија, Рит и Рарош-пуста, а Топоље
је остало неподељено из разлога што се рачунало
да ће бити државно добро. Топоље је тада имало
млин, огледну економију, риболов и засејана поља
пиринчем. Насељавање српских колониста масовно је
почело у пролеће 1921. На добијену земљу колонисти
су долазили из Босне, Лике, Кордуна, Херцеговине,
Далмације, Срема, Словеније, Санџака, Србије и
оптанти из мађарске Батање и Румуније, по народности
Срби.
Економија Рарош-пусте експрописана је за изградњу
села за добровољце који су добили земљу на пустарама
Абразије, Рита, Биосега и Рароша, као и поседу
велепоседника у Кривој Бари, данашњем Марковићеву.
У септембру 1922. подељени су плацеви за изградњу
кућа. За прво време досељеници су смештени у станове
и штале слуга графа Карачонија: око 100 породица у
Абразији, 50 у Риту и 35 у Кривој Бари. За надзорника
колоније Радош - пусте постављен је 27.02.1921.
Јездимир Марковић који је по овлашћенима из Закона
о аграрној реформи приступио исељавању из станова
спахијских слуга за усељавање породица досељеника.
Исељавање спахијских слуга, по писању Јездимира
Марковића, ишло је врло тешко. Стари становници
ових пустара мислили су да је то воља поменутог
Марковића па су му на Божић 1922. бацили бомбу у
собу, у којој он, на срећу тада није био.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
MIRCEA BOLDOVINĂ, DIRECTORUL Ș.G. „CORIOLAN DOBAN” DIN COȘTEI

PESTE UN SECOL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Profesorul de educație fizică, Mircea Boldovină, în
momentul de față îndeplinește funcția de director al Școlii
Generale „Coriolan Doban” din Coștei - singura școală
de pe teritoriul municipiului Vârșeț, în care procesul de
învățământ se desfășoară exclusiv în limba română. Școala
a fost înființată în îndepărtatul an 1911, iar astăzi este
frecventată de aproximativ șaptezeci de elevi, dintre care
marea majoritate se remarcă prin succesele realizate în
domeniul muzical, folcloric, sau prin abilitățile lingvistice.
Școala este dotată cu echipament modern, dar după cum
subliniază directorul Boldovină, cea mai mare problemă cu
care se confruntă o reprezintă numărul eleviilor, care din
an în an scade drastic.
Ați absolvit studiile la Facultatea
de Educație Fizică din cadrul
Universității din Timișoara. Cum a
decurs cariera dumneavoastră?
- În anul 1993 am înscris
Facultatea de Educație Fizică în
cadrul Universității din Timișoara,
pe care am absolvit-o în termenul
prevăzut, adică în anul 1997. După
absolvirea studiilor, m-am reîntors
la Vârșeț și m-am angajat pentru
o perioadă de timp la postul de
radio intercomunal „VAP“ unde am
lucrat până în anul 2002. Paralel cu
aceasta, în anul 1998, m-am angajat
la Școala Generală „Coriolan Doban”
din Coștei, unde lucrez și în prezent.
Când și cum ați obținut postul
de director al acestei instituții de
învățământ?
- În anul 2011, a fost deschis
concurs pentru alegerea directorului
acestei școli. Am concurat și am fost
ales cu majoritatea de voturi, atât
din partea Consiliului Pedagogic,
cât și din partea Consiliului Școlar.
În momentul de față, mă aflu la cel
de-al doilea mandat.
Școala Generală „Coriolan
Doban” este unica școală cu opt
clase de pe teritoriul Municipiului
Vârșeț, în care procesul de
învățământ se desfășoară exclusiv
în limba română. Vă rugăm să ne
prezentați istoricul acestei școli.
- În anul 1911, consătenii și
intelectualii din perioada aceea,
au decis să înființeze în satul lor,
școală cu opt clase. Țin să evidențiez
în mod aparte că satul Coștei a fost
primul sat din Banat, care a avut
școală în limba română cu opt clase,
după modelul școlilor din estul
Europei. Având în vedere evoluția
evenimentelor pe scena istorică
(tulburări sociale, războaie) și școlile
au suferit diverse schimbări. Până în
1948, școala a lucrat cu un număr

redus de clase, apoi cu mai multe
clase, dar începând din 1948 și până
în ziua de astăzi, funcționează fără
întrerupere, cu opt clase. Prin școală
au trecut multe generații, iar numărul
eleviilor a variat. Inițial, procesul
de învățământ s-a desfășurat în
așa numita „Școala veche” de lângă
biserică, în centrul satului, până în
anul 1982, iar în anul 1985, pe o altă
locație a fost construită Școala nouă,
modernă, care posedă o sală mare
de educație fizică. În momentul
de față, școala o frecventează în
jur de șaptezeci de elevi. În școală
funcționează și grădinița, unde
avem 8 copii. În cadrul școlii își
desfășoară activitatea optsprezece
cadre didactice, psihologul școlar,
persona
juridică,
funcționarul
administrativ și personalul auxiliar.
Elevii acestei școli înregistrează
succese în diverse domenii. Ce ați
evidenția în mod aparte?
- În cadrul școlii avem elevi
foarte talentați, care sunt dispuși
să-și cultive talentul. Învățătorii
și profesorii le-au recunoscut
ambițiile, astfel că prin muncă
asiduă și sprijin necondiționat,
contribuie la dezvoltarea acestora.
Elevii se evidențiează în mod aparte
prin muzică și dans. Pentru a le oferi
ocazia de a-și dezvolta talentul și de
a se afirma, am înființat corul școlar
și secția de folclor. Ne mândrim
în mod aparte cu faptul că elevii
noștri participă an de an la Festivalul
Copiilor din Voivodina și la alte
manifesătări, unde cuceresc premii.
La fel, participă la competiții de limba
sârbă ca limbă nematernă, unde
înregistrează succese remarcabile.
Colaborați cu unele școli sau
instituții din România?
- Din păcate, nu. Situația financiară
actual nu ne permite să desfășurăm
colaborări transfrontaliere.

Care sunt cele mai mari
probleme și provocări cu care se
confruntă această școală, la ora
actuală?
- Problema de bază și cea mai mare
o reprezintă numărul tot mai mic de
elevi, care după cum am spus, scade
din an în an. În pofida acestuia, ne
străduim ca pe lângă procesul
de învățământ obligatoriu, să
desfășurăm și activități extrașcolare.
Se reflectă oare numărul tot

cele mai acute probleme cu care
se confruntă comunitatea română
din Serbia, la ora actuală?
- În momentul de față, nu există
probleme majore. Avem o colaborare
excelentă cu Consiliul Național
Român, precum și cu Institutul
pentru Editarea Manualelor în limba
română.
Cum
apreciați
calitatea
informării în limba maternă a
românilor din Serbia?

mai mic al românilor de pe aceste
meleaguri, asupra activității
școlilor?
- Nu, dimpotrivă. Cadrele
didactice și psihologul școlar, prin
munca asiduă reușesc să mențină
activitatea școlii la un nivel înalt, așa
cum este în școlile cu un număr mai
mare de elevi.
După părerea dvs., care sunt

- Decenii la rând am primit
și primim informații din toate
domeniile vieții socio-culturale ale
românilor din Voivodina, cât și a
vecinilor noștri din România, atât
prin presa scrisă, cât și electronică,
astfel că după părerea mea,
informarea în limba română este
mai mult decât satisfăcătoare.

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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У ВЕЛИКОЈ ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
О ГАНДИЈЕВОМ
ЖИВОТУ

У галерији Културног центра
прошлог петка отворена је изложба
фотографија које сведоче о лику, делу и
порукама Махатма Гандија под називом
„Мој живот је моја порука“. Изложба је
организована у сарадњи са Гандијевим
националним музејом из Њу Делхија и
Амбасадом Индије у Београду.
Изложбу је отворила амбасадорка
Индије у Београду Нариндер Чаухан,
подсетивши да је управо Махатма Ганди
заслужан за индијску независност и
степен демократије који данас постоји
у њој.
- 2007.године када смо прослављали
100 година од настанка Гандијеве
„Сатегре“, односно борбе за истину,
одржали
смо
интенационалну
конференцију ненасиља у Њу Делхију.
Један од закљкучака конференције
била је одлука да се подстакне Савет
УН да дан Гандијевог рођења, 2.
октобар, прогласи Међународним

даном ненасиља. И с поносом могу да
кажем, да је Србија била ко-спонзор
ове резолуције, и тако значајно
допринела њеном усвајању – истакла је
амбасадорка Индије у Београду.
Чланица Градског већа задужена за
област културе Наташа Чонић нагласила
је да је сарадња коју Културни центар
Вршца негује са иностраним културним
центрима и амбасадама, ретка и
драгоцена прилика за Вршчане да се
упознају са различитим културама.
Културни центар и Град Вршац су
од амбасаде Индије на поклон добили
вредне индијске књиге, а симболични
поклони из ове далеке земље
подељени су и посетиоцима изложбе,
које је амбасадорка позвала да је
посете и у Београду и упознају ближе
Индију и њену богату културу.
„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. 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.
Т.С.

ОДРЖАНА ТРИБИНА О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ

НАСИЉЕ У ШКОЛАМА – ПРОБЛЕМ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА

Трибина о вршњачком насиљу у
школама под називом „Без насиља,
молим“ у организацији клуба
„Култиватор“ одржана је прошлог
петка у „Салону код Порте“. Намера
организатора била је да у разговору
преиспитају основне узроке насилног
модела понашања, емпатију међу
децом, улогу школе у оспособљавању
ученика да реагују у ситуацијама
насиља, али и да потраже могућа
решења овог комплексног проблема.
Једна од учесница трибине,
неуропсихијатар
др
Драгица
Станојловић нагласила је да је много
различитих
фактора
одговорно
за насиље међу децом и младима,
између осталог и недовољно
бављење
децом,
неприлагођен
образовни систем, као и тешкоће
самог емоционалног развоја. Према
њеним речима, деца која нису учена
разумевању и међусобној подршци,
не осећају се сигурно и лако постају
агресивна.
- Лично мислим да не постоји

чаробни штапић којим се овај
проблем може решити. Школа је
само једна коцкица у слагалици, али
је неизбежна, јер деца заиста доста
времена проводе у школи, и школа
сигурно има велики утицај на то
колико нешто може да се подстакне
или сузбије – рекла је учитељица са
вишедеценијским искуством Марина
Ињац, иначе коауторка неколико
уџбеника и пројеката из области
музичке културе и музикотерапије.
Марина Ињац је нагласила да се
у решавање овог проблема мора
укључити целокупно друштво, као
и да решења треба тражити унутар
система, у већем посвећивању деци и
бољем разумевању њихових природа
и потреба.
Ауторка
предлога
Алексиног
закона др Драгана Ћорић мишљења
је да се за насилнике и њихове
родитеље морају захтевати строже
казне, као и да део одговорности
морају преузети и наставници, као и
сви органи школе. Додала је и да је

неопходно формирати на локалним
нивоима Координациона тела за
безбедност деце у основним и
средњим школама, и усвојити закон о
дечијем омбудсману.
О
искуствима
у
Хемијскомедицинској школи која ће ускоро

РОМАН НАТАШЕ ДРАГНИЋ

добити лиценцу „Школе без насиља“,
говорила је Владислава Керкез,
председница Тима за безбедност
деце у овој школи.
Ј.Е.

ПРИЧА О ПРИЈАТЕЉСТВУ, ЉУБАВИ, ПРОМЕНАМА И НОВИМ ПОЧЕЦИМА

У новом роману „Крив је
ветар“Драгнићева
је
испричала
динамичну и напету причу коју
стварају потпуно различити ликови и
описала атмосферу коју доноси олуја.
Група младих људи из Минхена,
која у намери да припреми комад
за аматерско позориште, проводи
неколико недеља у једном малом
месту на мору. Стефан, амбициозни
аутор комада, са својом девојком
Барбаром. Антон, редитељ, који
све ставља на једну карту. Михаел,
харизматични студент германистике,
Катрин, студенткиња уметности, тајно
заљубљена у Михаела и опседнута
тиме да у сваком тренутку на носу
има наочаре. И Лиза, студенткиња

медицине, која ће на овом путовању
одустати од своје уобичајене
повучености. Трупа почиње с пробама
новог комада и наизглед све тече по
плану. Онда их изненађује јака олуја и
нико није поштеђен.
Ко сам ја и шта је живот? Чему
припадам? И да ли постоји само овај
тренутак у коме живимо? Питања
која себи постављају су им од
егзистенцијалне важности, када дође
време да се опросте од острва и од
мора.
Ауторка бестселера „Заувек море“
и „Свакога дана, свакога часа“ рођена
је у Сплиту, али већ 25 година живи и
ради у Немачкој. Пише на немачком
језику и стекла је бројну читалачку

публику како у нашој земљи тако и у
свету.
КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ „КРИВ
ЈЕ ВЕТАР“

Вршачка кула и Издавачка кућа
Лагуна награђују књигом „Крив
је ветар“ Наташе Драгнић. Прва
два читаоца која се јаве на и-мејл
адресу citajmokulu@gmail.com. Ваше
и-мејлове очекујемо до среде, 29.
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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ВАУ „АРС“ ПРИРЕДИО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У БИБЛИОТЕЦИ

ПОРТРЕТ КЊИЖЕВНИКА НЕЂЕ
ЋИЋА СТОЈАНОВИЋА

Удружење Вршачка афирмација уметника АРС прошлог
уторка у Градској библиотеци
организовало је књижевно
вече под називом „С унутрашње
стране корица: Неђо Ћићо
Стојановић”.
Књижевник Неђо Ћићо
Стојановић
отворио
је
ово
књижевно
вече
аутобиографским
стиховима
„Човек из Брда“ и „Моја мала
путује кроз Српску“, а затим
говорио и друге своје песме,
као и прозне одломке. Аутор је
говорио о свом ставу о језику
и дијалектима на којима пише,
а о његовом стваралаштву
говориле су и Верица Преда,
модераторка вечери, и Данијела
Миланова Божичковић Радуловић, директорка библиотеке
у Малом Црнићу и књижевница.
Програм су употпунили млади
музички уметници Анђелија
Стојановић и Бојан Гашић.
Неђо Ћићо Стојановић,
писањем се бави од ране
младости и након дуге паузе
поново му се враћа 2005.

VIN

PING

године. Недуго затим, из
штампе излази његова прва
књига прозе, а затим објављује
и друга књижевна дела: „Година
дечака
умивеног
сунцем“,
проза (2006), „Бели цветови“,
роман (2007), „Куд ходим под
месечином сјајном“, проза
(2008), „Године на струку траве
којој сам заборавио име“,
поезија (2010), „У пролеће кад
замиришу траве“, роман (2015).
Од 2009. године председник је

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

Клуба писаца „Чукарица“, а од
2013. године члан је Удружења
књижевника Србије. Добитник
је бројних књижевних награда,
међу којима и признања „Матија
Бан“ за 2016. годину, највеће
награде коју Градска општина
Чукарица додељује. Награда је
додељена за изузетан допринос
развоју Општине, пре свега
на плану културе и културних
дешавања.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ
„ИЗ СРЕЋНЕ РЕПУБЛИКЕ“

Вечерас (у петак, 24. новембра)
од 18 часова у „Салону код Порте“
Удружење „Тачка сусретања“
приређује књижевни сусрет са
песником Петром Матовићем.
Повод је нова књига песама под
називом „Из срећне републике“ у
издању Културног центра Новог
Сада. У вечери поред аутора
учествују: Марија Васић Каначки,
професорка књижевности и
књижевница и уводничар Стефана
Бељин,
ученица
Хемијскомедицинске школе Вршац.
Петар Матовић рођен је 1978.
године у Ужицу. Завршио је
студије српске књижевности у
Београду. Пише поезију и есеје,
објављује у периодици, заступљен
је у више антологија, а песме су
му преведене на више језика.
Пре последње, објавио је три
збирке песама: „Камерни комади“
(1996), „Кофери Џима Џармуша“
(2009) и „Одакле долазе дарови“
(2013). Добитник је награде Трећег
трга за поезију, као и стипендија
Гауде Полониа 2013. године,
Министарства културе Републике
Пољске, Балтичког центра за
писце и преводиоце (Визби,
Шведска,2015), Традуки (Сплит,
2016), Култуконтакт (Беч, 2017) и
Q21 (Беч, 2017).
Т.С.

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
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12 ВРШАЧКА КУЛА
Акро денс студио “Суперстар” је прошле суботе
(18. новембра) на Европском гран прију у Темишвару
остварио изванредне резултате. Солисти, дуо и трио
састави,групе и формације дошли су из Румуније
окићени медаљама. Освојили су 9 првих места, 4
друга места, 3 трећа, два четврта и једно пето место,
оставивши јак утисак на жири,публику и остале
такмичаре. Европски гран при у Темишвару окупио

ФОТОРЕПОРТАЖА
је више од 2.000 такмичара из Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Молдавије, Хрватске, Мађарске, Бугарске,
Грчке, Румуније и Србије, а међу њима су биле девојчице
из свих вршачких клубова.
- Посебно смо поносни на сарадњу са познатим
кореографом Милошем Исаиловићем и његовим
сарадницима који су нам пружили нове увиде у широк
спектар плесног света. Желимо да своје знање и
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ВЕЛИКИ УСПЕХ ДЕНСЕРКИ

“СУПЕРСТАРА” НА Е

искуство делимо кроз отворену сарадњу са сваким ко
може да нас обогати и надогради, а у циљу правилног
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ЕВРОПСКОМ ГРАН ПРИЈУ У РУМУНИЈИ
развоја сваког нашег члана.Такође, припремамо се за
Светско првенство у ИДФ организацији у Пули у мају

2018. године. До тада нас чекају још нека међународна
такмичења,семинари и нове кореографије, кажу

ВРШАЧКА КУЛА
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Александра Иванов кореограф и инструктор
“Суперстара”.
Акро денс студио “Суперстар” већ више од 5 година
окупља децу свих узраста. Вежбајући елементе
партерне гимнастике, спортског и савременог плеса,
деца имају могућност да здраво и правилно расту, да се
друже и путују. “Суперстар” на такмичењима учествује
укатегоријама: џез денс,артистик денс и шоу денс.

БАНАТСКИ ВЕСНИК

14 ВРШАЧКА КУЛА Зрењанин
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET ART KLUBЈÁNAK A SZERVEZÉSÉBEN

» A tárlat

Huszár Rozália első önálló tárlata
H
étfőn a nagybecskereki
Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben nyílt
meg Huszár Rozália első önálló tárlata. Az ittabei műkedvelő
festő tárlatát Tabački Hoff Edit
a nagybecskereki Petőfi könyvtárnoka nyitotta meg. Megnyító beszédében kiemelte:

„

Ezt nem teheti meg
mindenki. Ez Isten
ajándéka. És ettől az
ajándéktól más egy
kicsit a művész ember

»Tabački Hoff Edit, Huszár Rozália és Bába Anna a megnyitón

– A művész egy kicsit más
ember, azért mert a művész
évekre alkot. Művészi alkotásában tükrözi a lelki állapotát-világát, gondolkodását, egy látvánnyal rengeteg érzést fejez ki,
a mű mindig időszerű, a szépséget szeretők vigasztalója lehet.
Látványosságot és érzést fedezhetünk fel a művekben. Mindezt együttvéve, ez egy nagyon
szép és nagy dolog. Ezt nem
teheti meg mindenki. Ez Isten
ajándéka. És ettől az ajándéktól
más egy kicsit a művész ember.
A megnyitón a jelenlevőket
üdvözölte Melegi Zsuzsanna
az Art klub vezetője is. Az eseményt Bába Anna szavalata tette még ünnepélyesebbé.

SZENT LÁSZLÓ EMLÉKÉV KERETÉBEN A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA HÍRE

Vajdaságiak a nagyváradi Szent László-találkozón
K

atolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata
(Háló) és a Nagyváradi Római
Katolikus Püspökség szervezett Kárpát-medencei találkozót Nagyváradon a Szent László-év keretében. Az eseményre
vajdaságból is érkeztek résztvevők, köztük muzslyaiak is.
A szervezet felnőtt és ifjúsági korosztálya is képviseltette
magát a 3 napos rendezvényen.
A megjelent mintegy 150
résztvevő közül 28-an vajdaságból érkeztek, azért hogy
leróják tiszteletüket I. László szent királyunk előtt. A
rendezvény megvalósulását
a Nemzeti Együttműködési
Alap és a Bethlen Gábor Alap
támogatta.

A 3 nap folyamán sok színes
és érdekes programon vehettek részt az érdeklődők. Az első napon a megnyitó beszédet
és bemutatást szentségimádás
követte a helyi római katolikus székesegyházban. Az est
további részében kötetlen ismerkedés zajlott.
A második nap délelőttjén
előadást hallhattunk Szent
László nagyváradi kötődéséről, és a helyiek iránta mutatott tiszteletéről és szellemiségéről. Az előadás után
csoportfoglalkozások zajlottak. Én az ifjúsági korosztály
csoportfoglalkozásán vettem
részt, mely elsősorban az ismerkedés és a szórakozás
jegyében zajlott. Ebéd után

László király legendáit hallgathattuk meg, majd a helyi
várba zarándokoltunk, ahol a
várlátogatás közben a vár történetéről és a lovagkirály helyi kötődéséről hallhattunk. A
délután további részében különböző műhelymunkák közül választhattunk, az ifjak
élménypedagógiai foglalkozáson vehettek részt, mely
alatt fontos ismereteket szerezhettünk önmagunkról. A
nap zárásaként táncház és teaház programon lazíthattunk.
A harmadik nap reggele
már az eltelt hétvége emelkedett hangulatú értékeléséről,
és visszaidézéséről szólt, ahol
az emberek elmondhatták gondolataikat a szervezet szellemi-

ségéről és lelkiségéről. A programzárás után, szentmise következett a Székesegyházban,
melyen msgr. Böcskei László püspök úr külön köszöntötte a találkozó résztvevőit, majd
leróttuk tiszteletünket Szent
László hermája előtt. Az ebéd
után a nehéz, ám reményteli
búcsúzás következett.
Rendkívüli program volt
ez. Először vettem részt Háló-találkozón, de a közösség
azonnal befogadott. Olyan
melegszívű és kedves fogadtatásban volt részem, hogy úgy
éreztem, mindig is a Háló tagja
voltam. A Háló jelszavaival köszönöm meg a befogadó szeretetet: Találkozás, Kapcsolat,
Közösség.

NOVEMBER 19-ÉN A SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA

Tettel, ne szóval
szeressünk
I

dén november 19-én, évközi 33. vasárnap ünnepeljük
a Szegények világnapját. A
Nagybecskereki Egyházmegyében a hittanosok hitoktatóik irányításával már a tanév kezdetétől gyűjtenek a rászorulók javára. Bánát hittanosai számára az Irgalmasság
évében is szerveztek hasonló
akciót, amelynek keretében
gyakorolhatták az irgalmasság cselekedeteit.
A Nagybecskereki Püspökségi Caritas papírperselyeket készíttetett, amelyeket a hitoktatók augusztus

Visnyei Viktória: Idén
ismét közös gyűjtést szervez a Caritas és a Nagybecskereki Egyházmegye.
A pénzt a szegény sorsú
gyermekek megsegítésére
használják majd fel. A hittanórán a tanárnő kiosztotta
a kis dobozokat, amelyekbe
szorgosan gyűjtjük majd az
adományainkat. A perselyeket november 19-én el kell
vinnünk a templomba, ahol
az oltár elé helyezzük és a
plébános úr megszenteli.
Örömmel tölt el az a tudat,
hogy én is segíthetek máso-

végi találkozóján szétosztottak, majd minden hittantanár kiosztotta a hittanra járó gyerekeknek.
A szajáni hittanosok –
Bánát buzgó gyermekeihez
hasonlóan – már nagyban
gyűjtenek a rászorulók javára, s erről néhányan írásban is beszámoltak.
Bera Emese: A szajáni
Móra Károly általános iskola
hittanosai is bekapcsolódtak
a Caritas és a nagybecskereki püspökség gyűjtési akciójába. A hittantanárnő kiosztotta a perselyeket, amelyekbe 2 hónapig gyűjtjük
az adományainkat. A perselyeket november 19-én
elvisszük majd a templomba és az oltár elé helyezzük.
A plébános úr pedig átadja őket a püspök atyának. A
pénzt a szegény sorsú gyerekek megsegítésére fordítja a
Caritas. Szerintem az embereket örömmel tölti el, ha jót
tesznek és segítenek másokon. Ezzel én is így vagyok.
Szeretek másokon segíteni,
mert utána boldogabb vagyok és szebb lesz a napom.

kon. Remélem sok jószándékú gyermek fog adakozni!
Kátity Anna: Idén ismét
gyűjtést szervez a Caritas és
a Nagybecskereki Egyházmegye. A kis perselyeket
mindenki hazavitte és november 19-ig gyűjti a pénzt.
Ekkor elvisszük a templomba és az oltár elé helyezzük.
A plébános úr megszenteli és eljuttatja a püspökségre. Ezt az összeget a szegény gyerekek megsegítésére használják majd fel. Szeretnék sok-sok gyermeknek
örömet szerezni. Tavaly télen a mi plébániánk is kapott
ruhaneműt a Caritas jóvoltából. Ennek mi nagyon örültünk. Most mi szeretnénk
segíteni másokon. A püspökség és a Caritas jóvoltából az idén nyáron háromnapos zarándoklatra is eljutottunk. Szerintem a Caritas nagyon jó szervezet. Ha
nagy leszek, én is szeretnék
a tagja lenni. Akkor sok ember arcára tudok majd mosolyt csalni.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A MADÁCH SZÍNHÁZ TÁJOLÁSI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN

Versecen az Éljen
a szerelem!
V

eresen tájolt a múlt vasárnap a nagybecskereki
Madách Amatőr Színház társulata. A Dél-bánáti város közönsége az Éljen a szerelem
című zenés előadást tekinthette meg. Ez az operett-öszszeállítás a legnépszerűbb
magyar operett a Csárdáskirálynő bécsi bemutatójának
a száz éves évfordulója alkalmából készült. 1915-ben mu-

tatták be Kálmán Imre ezen
operettjét a császárváros közönségének. Ez az összeállítás Kálmán Imre önéletrajzi
meséjén kíséri végig az akkori operett világát a monarchiában, valamint saját karrierjét
a Csárdáskirálynő budapesti
bemutatójáig. Az operett-est
az Éljen a szerelem címet viseli, tekintettel, hogy a Csárdáskirálynő munkacíme ez volt.

A SZIVERI JÁNOS MŰVÉSZETI SZÍNPAD SZERVEZÉSÉBEN
IRODALMI ESTET TARTANAK MUZSLYÁN
A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad szombaton, november 18-án,
17:30 perces kezdettel a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola angol
kabinetjében irodalmi estet tart, melynek vendégei Csík Mónika és Sándor
Zoltán irodalmárok lesznek. Az esemény keretében fuvolajátékkal fellép
Sziveri Emese tanuló. Az est moderátora Kovács Jolánka. A szervezők
B. T.
szeretettel várnak mindenkit.

ВРШАЧКА КУЛА
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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.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5
соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33.
Тел. 069/642-661.
Два стана на продају, Феликса
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629749
На продају кућа у центру
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МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
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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.

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.
Кућа,
хитно,
изузетно
повољно, ул. Кајмакчаланска,
10 мин до центра. Стамбени део
77 м², плац 438 м², комплетна
инфраструктура, за становање и
адаптацију. Сада фиксно 11.000 €.
Тел. 062//157-6580 звати 18-20 часа.

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 зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
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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. 852-209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“).
Очувана,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан
прозор (80х140 цм „Словенијалес“),
очуван са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом.
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.
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 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. 063/7085-735.

Помагала би старијој особи.
Тел. 064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и
четири столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година
за дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно.
Тел. 064/168-58-94.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
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. 063/159-1448.
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.
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.
Продајем
телевизор
Самсунг, у исправном стању,
цена по договору. Телефон 06557-15-014.
Продајем бојлер 10 л,
фриз стојећи, веш машину,
тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за
косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби
макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за
демонтажу и монтажу истог,
мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре
од 120 л.Тел 806-527.

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

ЗОРАН ЂУРКОВИЋ ЂУРКЕ ПОНОВО НА
ПОБЕДНИЧКОМ ПОСТОЉУ

У петак 16. новембра у Центру за културу
и образовање у Раковици одржано је друго
фестивалско вече манифестације на којој
су учествовали награђени аутори кратких
сатиричних прича песми и афоризама,
док су прве вечери свој наступ имали
карикатуристи.
У фестивалској конкуренцији нашли су се
радови око 300 аутора из Србије и бивших

југословенских република а право наступа
стекла су по три аутора из сваке категорије.
Награђене радове интерпретирала је
наша позната драмска уметница Рада
Ђуричин. Сала Културног центра била је
испуњена до последњег места а публика је
уживала у прочитаним причама, песмама и
афоризмима.
- Пресрећан сам због освојеног трећег

места, од средине августа ово ми је трећа
награда. Атмосфера је заиста била одлична,
просто се осећала позитивна енергија у
ваздуху, публика је уживала и привилегија је
бити учесник овог Фестивала. Организација
је била одлична, мени је посебно било
драго што је награђене радове читала наша
драга Рада, а посебно кад је мене најавила
као свог драгог Вршчанина о коме ће се

тек чути. Најсимпатичније ми је било када
је првопласираном и другопласираном
пружила руке да им честита, а само је мене
изљубила. Публика је била сјајна, скоро
нисам чуо толико искрених аплауза, све
у свему веома сам задовољан, писање
афоризама настављам са још већим еланом,
рекао је Ђуровић.

МЛАДИ ВРШЧАНИН СТЕФАН МИХАЈЛОВСКИ УСПЕШНО НАСТАВЉА ДА ГРАДИ КАРИЈЕРУ

‘’ЛИЦЕ ДАНАШЊИЦЕ’’ У „АДРИА ДЕИЛ“ МАГАЗИНУ

Вршчанин Стефан Михајловски, у
краткој, али богатој и каријери опробао се
као ТВ водитељ, колумниста и активиста за
људска права. Наставио је да ниже успехе.
Наиме, у склопу „Адриа Деил“ магазина
(Adria Daily magazine), сваког понедељка,
представиће читаоцима нове текстове из
већ познатог серијала ‘’Лице данашњице’’.
-Реч је о колумни која се бави свим
актуелним друштвеним проблемима, од
дискриминације, насиља, толеранције,
(не)морала… све до љубави, објашњава
Стефан.
Овај млади Вршчанин успео је да, за
само пар године, пронађе своје место на
медијском небу. Прву колумну, под називом
„Лице данашњице”, објавио је за портал
Уније студената Вршац, а неколико месеци
касније постао је аутор на порталу„ЕВршац”.
Његове се колумне преводе и на румунски
језик, у оквиру часописа „Тинеретеа”,
док су неке и јавно читане и на часовима
грађанског васпитања у средњим школама.
Стефан је студент Факултета за медије и

комуникације Универзитета „Сингидунум”
у
Београду.
Вршчанима
јепостао
препознатљив када је, 2013. године, започео
своју каријеру на ТВ „Банат”, као водитељ
забавне емисије „Насловна страна”, у којој
су гостовале многе еминентне личности:
Јелисавета – Сека Саблић, Милутин – Мима
Караџић и други. Вршачкој ТВ публици,
такође, познат је и као аутор и водитељ
такмичарског шоу програма ‘’Пусти свој
глас’’. Данас гледаоци широм региона имају
прилику да прате његов ток шоу програм
‘’Лице данашњице’’ на Отвореном каналу
културе.
Аутор је и водитељ трибине о насиљу
„Лице данашњице”, која је одржана у
културним центрима Пландишта и Вршца.
Михајловски је и учесник социолошког
истраживања „Културне потребе младих”,
као и кампање „Биће боље”, подржане од
стране Канцеларије за људска и мањинска
права Републике Србије.
Ј.Е.

vrsackakula@open.telekom.rs
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ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 1926 ОБЕЛЕЖИО
14 ГОДИНА ОБНАВЉАЊА РАДА
Вршачки атлетски клуб 1926 је у
петак, 17. новембра 2017. године, у малој
сали Културног центра обележио 14.-ту
годишњицу обнављања рада. Сумирани су
резултати у протеклом периоду и свечано је
обележена резултатски најуспешнија година
од када је клуб поново основан, новембра
2003. године.
Подсећања ради, клуб је оформљен
14. новембра далеке 1926. године, за шта
постоји писани документ који се чува у
Вршачкој библиотеци. Почетком другог
светског рата клуб престаје са радом, па се
у наредном периоду такмичи под именом
АК Јединство. Група ентузијаста, међу
којима су најистакнутији атлетски тренер
Душан Хеђеши, Михаљ Кардош, др Радомир
Поповић и први председник клуба Ђура
Мрђа, поново покреће клуб 2003. године
и у назив му додаје годину оригиналног
оснивања – 1926.
Годишњица клуба била је добра прилика
да се још једном подсети на велике успехе
чланова који су остварени почетком године.
Млади такмичари клуба, поред великог
броја медаља, по први пут су постали
шампиони Србије и то Алексеј Федор

Павков, првак државе у дворани на 300м у
конкуренцији старијих пионира (резултат:
39,32) и Наталија Дијак, првакиња државе
за млађе пионирке на 200м (резултат:
27,41). За ова импозантна остварења
најзаслужнији је тренер Ален Ризвић који је
заједно са шампионима сиболично награђен
тренеркама клуба. Признања и спортску
опрему добили су и чланови такмичарске
групе млађих категорија: Милица Мајкић,
Ана-Марија Вит, Дарко Илић, Дамјан Џамић
и Иван Ђоковић. Сви они, заједно са још око
четрдесатак деце чине највеће богатсво и
представљају будућност клуба.

Вршачки атлетски клуб 1926 је успешан
организатор Вршачког белог кроса,
Грожђебалских трка (одржани су 6 пута до
сада) који окупљају како младе из Вршца и
околине, тако и такмичаре клубова из целе
Србије. Клуб је посебно поносан и на Трку
уз степенице, одржану пет пута, која је ове
године окупила врхунске такмичаре из
Србије и имала троцифрен број учесника.
Према
устаљеном
обичају,
клуб
је посебним захвалницима истакао и

најуспешније чланове ветеранске секције:
Саманту Гилице – најбољу маратонку,
полумаратонке – Драгану Ракић (1. место),
Славицу-Цацу Ранковић (2. место), Јованку
Мартиновић (3. место) и код мушкараца,
полумаратон и маратон обједињено: Бојана
Кампфера (1. место), Кристифора Манчуа (2.
место) и Јовицу Ковача (3. место).
Искоришћена је прилика да клуб
посебним захвалницима ода признање
појединцима и породицима који су својим
несебичним залагањем у протеклим
годинама значајно допринели раду и
успесима: Дејану Сантрачу – члану Градског
већа задуженом за спорт, породици Хеђеши,
породици Ракић, породици Јовановић,
породици Ризвић, породици Павков,
породици Илић, породици Ђак, Ненаду

Хабибовићу, Михаљу Кардошу, Дејану
Поточану, Миодрагу Стојаковићу - Бати и
Бојану Кампферу.
Председник клуба Ненад Хабибовић
истакао је, поред изванредних резултата,
да је веома значајна и чињеница да клуб
нема никаквих заосталих дуговања и да је
све обавезе уредно измирио. На великој
подршци да све ово буде остварено,
захвалио се Граду Вршцу и Дејану Сантрачу,
члану Градског већа задуженом за спорт.
Сантрач је истакао да ће се Град Вршац и
даље трудити око помоћи у раду клуба и
обећао је да ће дугогодишњи проблем око
свлачионица клуба у најкрећем року бити
решен, на задовољство свих. Дугорочан план
је да се, уз помоћ Атлетског Савеза Србије,
градски стадион опреми инфраструктором
и реквизитима за скакачке и бацачке
дисциплине што би било од великог значаја
за развој атлетике у Вршцу.
Радни део обележавања годишњице
затворио
је
Иштван-Гаша
Хеђеши,
дугогодишњи подпредседник и својеврсна
икона клуба, који је пружио подршку
подмлатку и позвао присутне на дружење уз
скромно послужење.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 348, 18. АПРИЛ 1997.

УМЕСТО РУПЕ – ЗЕЛЕНИЛО
Према одлуци извршног одбора у току је реконструкција
дела Трга Победе где ће се, уместо доскорашње рупе у којој су се
сакупљали отпаци ношени ветром, наћи зелена површина. Радови
на Тргу у центру града, и након готово месец дана од њиховог
почетка, узрок су многих недоумица и питања Вршчана у стилу шта
се то ради, зашто и није ли било пречих послова од овога? Све је то
било довољан разлог за тражење одговора од Слободана Гојкова,
председника извршног одбора.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (98)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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 - Ради се на уређењу дела Трга Победе и то тамо где је била
рупа која ничему није служила сем за бацање смећа и сакупљање
отпадака наношени ветром, а не генералној реконструкцији овог
простора – истиче Гојков. Одлуку о почетку радова који ће, према
процени, до краја коштати око 50.000 динара и за крајњи резултат
ће имати озелењавање дела Трга, донела је заједничко комплетно
руководство Општине.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22., БРОЈ 349, 20. МАЈ 1997.

ХАЈДЕ СВЕТЕ БУДИ ДЕТЕ

У петак 16. маја, сала Народног позоришта „Стерија“ била је
сувише мала да прими све гледаоце прославе дана Дечијег вртића.
„Пчелице, Лептирићи, Буба Маре, Бамбији, Плави чуперци и
Колибрији“, певали су, рецитовали, свирали, глумили, играли коло,
макарену, шпански и цигански плес, и тако нашли прави начин да
измаме аплаузе и осмехе публике.
Малишани су у свему показали да могу радити оно што и
одрасли, чак су шестогодишњаци, дечак и девојчица, водили
програм као прави професионалци. Представила су се деца која
похађају програм на румунском језику, рецитовањем и певањем
у националним ношњама. Ипак, највеће одушевљење у сали,
приредили су најмлађи полазници вртића. Група јаслица је, уз
помоћ студената Више педагошке школе, одиграла или боље рећи
„одскакутала“ свој део програма.

Овај догађај, коме су присуствовали родитељи, као и људи
који помажу Дечији вртић, завршио се бацањем балона на којима
је залепљена цедуљица у облику срца, са поруком и називом
представе „Хајде свете буди дете“.
Свака част малишанима зато што су својствено својим
годинама, пружили одраслима и вршњацима велико уживање и
радост. Похвала и њиховим васпитачима. Уз много труда, рада и
маштовитости осмислили су и приредили прави „дечији шоу“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Још 1799. владика Шакабента основао је уз
граматичку школу и благодјејање за издржавање
сиротих а даровитих ученика. На ту цељ обилно су
прилагали и неки грађани.
Год. 1806. граматичка школа имала је 2
разреда са 2 професора. У првом, нижем разреду
(„граматика“ ) предавана је: синтакса, класици,
угарска повесница, географија, минералогија и
релиђија, а у другом, вишем разреду („хуманстика“)
: теорија стила, класици, експериментална физика,
историја старог века и универзална географија.
Ученици овог разреда звали су се „хуманисте“.
Настављало се латинским и немачким језиком, а
спомоћни језици беху: српски и романски. Међу
наставницима ове школе беше и ваљаних снага.
Такав је био и н.пр. Павле Јорговић, који је од
1802.-1808. деловао као професор 1).
И народна просвета уопште била је тада у
Вршцу у добром стању. Срби су још 1778. имали
одличну „народну школу“ 2), на коју се угледала
читава дијецеза. Њу је подигло просвећено српско
становништво, владика и бивша влада. Немци,
и ако су били у мањини , имали су такође своју
„народну школу“ са два учитеља. Подигнута 1778.
када је Тамишград придружен угар. круни, и ова
школа бројала се међу боље школе јужне Угарске,
и била је јако посећена, јер кад год би допустиле
прилике, Немци су из сопствене побуде, без
налога општин. поглаварства, слали своју децу
у школу. Немачко становништво Вршца било је
доста образовано и ретко ко да није знао читати
и писати. 3).
У ово време постојала је у Вршцу и једна школа
са грчким наставним језиком. Њу су о свом трошку
подигли и издржавали вршачки Грци, да им се
деца уче грчком језику, који је, ради суседства са
Турском, био тако нужан у трговини 4).
Како је било у изгледу спајање обеју
политичких општина вршачких, о чему ћемо у
идућем одељку опширно говорити, год. 1792.1795. по налогу од горе предузето је заокружење
и примеравање земље и у Немачком и у Српском
Вршцу, и сва земља класификована. Земљиште
Немачког Вршца снимао је коморски мапер, Јосиф
Цвинг. Он је довршио овај посао 1793. а земљиште
Српског Вршца снимао је коморски мапер, Јосиф
Ружичка, и окончао га је 1794. Копије од ових
планова општинских хране се и данас у варошком
мерничком звању.
1)
Осим катихизиса, ког је предавао
свештеник и капелани, деца су овде учила
читати, писати, рачунати и „прва правила
мудрости“, а веџбала су се и у матерњем
језику.
2)
Седнични записник из год. 1802-

Оба ова плана показују уједно и ново земљиште,
које је, наскоро пре тога, придодато обема
општинама, а такође и нову дотацију земаља
Немачког Вршца. Од тог времена , Вршачко
земљиште није више битно измењивано ни по
величини ни по облику. Докле је Српски Вршац
повећан „Великим ритом“, а то је коморска земља
од неких 7000 ланаца, дотле је у општ. земље,
придодате Нем. Вршцу, убројан „Мали рит“ који је
1789. уступљен био барону Diez de Aux-u. Осим тога
општинским земљама Немачког Вршца придодато
је 516 ланаца и 1363º јабучке општинске земље, и
128 ланаца и 900º куштиљске општинске земље.
А дотирање земаља Немачког Вршца изведено је
овако. Од 686 ланаца „вакантних сесија“ додељено
је општини само 546 ланаца, или 9 читавих, 12
полутина и 1 осмина сесија почем се нашло 146
ланаца непоседнуте конститутивне земље.

1818.
3)
Најбољи доказ овоме јесте
пажња, која је овде поклањана литератури.
Тако су н. пр. у 2. свесци у Бечу неким „
патриотичким друштвом издатог дела
:“Laudons Lebeu und Thaten“, три вршачка

грађанина средњег реда, наиме: Антон
Арнолд столар, Антон Бецвар стаклар
и Валенти Елтер кројач, наведени као
претплатници.
4)
Економ. седница од 25. априла
1796.
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ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЈА

ПРОНАЂЕН ЈОШ
ЈЕДАН АСТРОЛАБ

Астролаб који је пронађен у
олупини брода у близини морске
обале код Омана припада најстаријим
уређајима за поморску навигацију.
Поморски археолози кажу да
је овај инструмент коришћен
за мерење позиције Сунца
током поморских путовања.
Претпоставља се да је овај
астролаб стар више од 500
година и да датира између 1495.
и 1500. године. Инструмент
је пронађен на португалском
броду који је током јаке олује
потопљен у Индијском океану
1503. године. Брод се звао
„Есмералда” и био је део флоте коју
је водио португалски истраживач
Васко да Гама, први човек који је
пловио од Европе до Индије.
Дејвид Мернс из фирме „Блу вотер
рикавери”, који је био вођа мисије,
рекао је за Би-Би-Си да је велика
част пронаћи толико редак предмет
од великог историјског значаја. У
наредном периоду археолози ће моћи
детаљно да га проучавају и да дођу до
нових сазнања.
Астролаб је пронађен 2014. године
и један је од близу 3.000 предмета
које су рониоци успели да спасу са
потопљеног брода. Личи на бронзани
диск, пречника је 17,5 центиметара,
дебљине око два милиметра.
Мернс каже да је одмах по
проналаску знао да су нашли веома
вредан предмет, јер су се на први
поглед уочавала два амблема
на астролабу. Један је личио на
португалски грб, док су на другом
приметили лични грб Дон Мануела
Првог, тадашњег краља Португалије.
Чланови истраживачког тима су

Шта
је
заједничко
бившем
америчком председнику Бараку Обами,
глумцима Еми Вотсон и Џејку Гиленхалу
и британској ТВ водитељки Фиони
Брус? Ово четворо познатих личности
спаја, између осталог, и то што су
овце препознале њихове слике. Како
преносе британски медији, захваљујући
научницима са Универзитета Кембриџ,
осам оваца велшке брдске расе успело
је у експерименту да са процентом
успешности упоредивим са човеком
или приматима распозна фотографије
ово четворо људи.
Животиње су у овом огледу биле у
тору на чијем су се зиду налазила два
екрана. На једном су се приказивале
слике поменуте четворке, док би се на
другом појављивале слике непознатих
људи или би тај екран остајао затамњен.
Кад год би се животиња приближила
портрету познатих, добила би награду
у виду житарица. Уколико би се
приближила другом екрану, огласило би
се звоно. Са временом су овце научиле
да повезују храну са сликом познатих
личности. Након тренинга, обављено
је тестирање где су се истовремено на
екранима појављивале и слика познате
и слика непознате личности. Овце су лик
препознавале са 80 одсто тачности када

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

претпостављали
да
пронађени
предмет
личи на астролаб, али
нису могли да уоче на њему било
какве навигационе ознаке. Међутим,
каснијим анализама открили су
скривене детаље.
Ласерским скенирањем откривене
су линије на ивици диска које су
биле раздвојене на пет степени. То
је омогућавало поморцима да мере
висину Сунца високо изнад хоризонта
у подне како би могли да одреде своју
локацију током путовања.
Поморски астролаби су веома ретки
инструменти и ово је један од свега 108
пронађених и пописаних предмета.

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
Мернс тврди да је пронађени
инструмент направљен пре 1502. године
зато што је тада брод напустио луку у
Лисабону. С друге стране, Дон Мигуел
није постао краљ све до 1495. године,
тако да, у том случају, овај астролаб не
би имао угравиран краљевски грб да
Дон Мигуел стварно није био краљ.
Према Мернсу, најтачније је рећи да
пронађени астролаб датира из периода
између 1495. и 1500. године, али да
није могуће да се одреди тачна година
настанка.
Извор: Политика

1. Прича о Јангу, Урош Петровић и
Алекса Гајић

БРИТАНСКИ НАУЧНИЦИ ОТКРИЛИ СПОСОБНОСТ ЖИВОТИЊА ДА РАЗЛИКУЈУ ЉУДСКА ЛИЦА

ОВЦЕ ПРЕПОЗНАЛЕ
ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ

је особа са фотографије гледала право у
њих, док је проценат успешности падао
на 67 када би особа са слике гледала у
страну.
У сличном поступку, али без икаквог
тренинга, овце су успеле да препознају
лик свог узгајивача, мада би се увек
премишљале пре коначне одлуке.
„Знамо да овце могу да препознају
своје узгајиваче, али сада сам заиста
импресионирана овом новом њиховом
способношћу. Препознавање лица је
софистициран процес, али оне имају
велики мозак, могу да препознају једна
другу”, каже за „Гардијан” Џени Мортон,
неуробиолог која је водила студију.
Одабир
личности
у
овом
истраживању био је случајан –
научницима је једино било важно да се
животиње никада са њима нису среле.
Ова студија није безвредна, као што би
можда могло да изгледа на први поглед.
Наиме, захваљујући овом открићу, на

овцама би могли да се тестирају лекови
за лечење ретке Хантигтонове болести
која се манифестује губитком менталних
функција и моторне контроле код људи
и за коју није пронађен лек.
Стручњаци наводе да ће у будућности
покушати да виде да ли овце могу да
препознају различите изразе лица на
фотографијама.
Извор: Политика

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
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

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ
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ФУД Б А Л
НА ВОЈВОЂАНСКОМ ИСТОКУ СТАРА ПРИЧА,ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА ВРШЧАНА

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД НА КОРАК ДО ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ

Вршац, Градски стадион,
гледалаца 50, судија: Бобан
Бјелош
(Зрењанин)
7,
стрелци: Белић 11, Алексић
45, Радосављев 72, Радак
у 90. минуту за Вршац
јунајтед, Месарош у 69,
Чекић у 85. минуту за ЖАК,
жути картони: Радосављев,
Белић (Вршац јунајтед)
ВРШАЦ
ЈУНАЈТЕД:
Катанић, Б. Благојевић,
Барић,
Бељин,
Ранков,
Алексић,
Радосављев,
Моторов, Белић (од 74.
Јевтић), В. Благојевић (од
55. Радак), Крачуњел (од 71.
Тодоровић)
ЖАК: Родић, Месарош,
Важић,
Малогајски,
Кнежевић, Марчета (од 71.
Чекић), Ратко, И. Фучак,
Гавранов, Јасић (од 55.
Кочиш), Д. Фучак.
Играч утакмице: Срђан
Радосављев

Вршчани су против изузетно
мотивисаних
Кикинђана
наставили низ победа, а
најбољи стрелац лиге Данило
Белић постигао је 15. погодак
у сезони којим је отворио
серију на стадиону под Кулом.
Искусни Радосављев идеално
је центрирао из корнера у 11.
минуту а Белић је прецизним
ударцем главом затресао
мрежу. У финишу првог
полувремена истакао се млади
Алексић, који је искористио
луцидан пас Бојана Благојевића
и савладао Родића. У другом
полувремену прилика није
било све до 69. минута када је
Месарош евроголом смањио
вођство Вршчана и добио
аплауз свих на стадиону. Само
три минута касније узвратио
је Радосављев врхунским
потезом и ефектним поготком.
У финишу меча виђена су још
два гола, најпре је резервиста

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ЖАК 4:2 (2:0)
Чекић извео слободан ударац,
лопту
су
шеснаестерцу
домаћих промашила два
нападача ЖАК-а да би на крају
прошла кроз ноге голману
Катанићу и завршила у мрежи.
У надокнади времена Радак је
лепим голом украсио тријумф
свог тима.
Тренер Ненад Мијаиловић
честитао је играчима на
залагању.
-Повремени
падови
концентрације опет су били
присутни, али и поред тога
контролисали
смо
меч
и мислим да ни у једном
тренутку нисмо доводили у
питање нашу победу.
У
Омољицу
идемо
ослабљени,без
два
најискуснија играча. Белић
и Радосављев изостају због
парних картона, а на списку
повређених су Станков и
Радић. Ова утакмица је веома

битна за нас, Што се мене тиче,
а то сам рекао и после пораза
у Кикинди, остајем тренер
ове екипе само у случају свих
победа до краја полусезоне.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ПОТПОРАЊЦИ ПЕТАРДОМ ПРЕКИНУЛИ
ЛОШУ СЕРИЈУ

ПОТПОРАЊ - БОРАЦ (В. ГАЈ) 5:2 (3:2)
Потпорањ, судија: Веселин З.
Стојановић,
Шајин, Стојановић, Максимовић (од
Николић,
Ј. 73. Негројевић), Живојиновић.
Маринковић (Вршац), стрелци: Миљковић,
Јоксимовић у 23, Бихлер у 27,
Булаја у 29, Јовановић у 69.
и 89. минуту за Потпорањ,
Николић у 18, Максимовић у
44. минуту за Борац
ПОТПОРАЊ: Субић, Мунџић,
Хајдучица, судија: Пера Стефановски (од 64. Јанковић),
Јованов, Јоксимовић, Олујић, Јарковачки (Бела Црква), Ружић (од 70. Шандор), Миксад
Попов (од 86. Момиров), стрелци: Ружић 18, Малијар 34, (од 46. Фолћан).
Јовановић, Јанковић, Бихлер Стефановски 42. и 61, Мршић у
ВИНОГРАДАР:
Митов,
(од 81. Оморац), Живојиновић 55. минуту
Божић, Станковић, Ђукић
(од 71. Трњанац), Булаја (од 73.
ХАЈДУЧИЦА: Мелих, Липтак, (од 46. Мазић), Батинић,
Вренчев).
Ђукић (од 46. Павлов), Малијар, Драгосављевић,
Бутковић,
БОРАЦ:
Јовановић, Мршић, Стојковски, Петровић, Цветановић, Д. Богдановски,
Пауновић, Јовичић, Гошевски, Коцевски (од 46. Радовић), Благојевић, А. Богдановски.

ХАЈДУЧИЦА - ВИНОГРАДАР (Г) 5:0 (3:0)

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА

ДЕБАКЛ ЛИДЕРА У СТРАЖИ
ВИТОРУЛ - КАРАШ 4:0 (1:0)

Стража, судија: Никола Ћировић (Вршац), стрелци: Радованов у
20, Петку у 55. и 63, Ликарец у 70. минуту
ВИТОРУЛ: Е. Морарију, Борка, Манеску, Бошковић, Свирац,
Кикош, Д. Морарију (од 60. Ликарец), Бокшан, Радованов, Петку,
Рокса.
КАРАШ: Милетић, Радошевић, Филеп, Ромелић, Искруљев,
Таранџа, Митровић, Гава (од 48. Њагулов), Кнежевић, Јон, Трбанош.
9. КОЛО
Виторул - Караш
Банат (В)- Јединство
Победа - Хајдук		

4:0
3:1
1:4

1.Караш
2.Хајдук
3.Победа
4.Виторул
5.Банат (Д)
6.Омладинац
7.Банат (В)
8.Јединство

6
5
5
4
2
1
1
0

С П О Р ТС К И С А В Е З
СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ВРШЦА ОДРЖАО РЕДОВНУ ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

НОВИ ПРЕДСЕДНИК
АЛЕКСАНДАР СТОЈАКОВИЋ - ЏАЈА

На дневном реду Скупштине било је укупно
15 тачака, међу којима су Извештај о раду и
Финансијски извештај Спортског савеза за
претходну, План рада и финансијски план за
наредну годину, као и избор председника
Савеза, избор чланова Управног и Надзорног
одбора и избор чланова комисија. Чланови
Скупштине једногласно су усвојили све
одлуке. У Управни Одбор Спортског савеза
Вршац именовани су: Александар Стојаковић,
Тамара Радочај, Горан Ђурковић, Бранислав
Бегенишић, Милан Шалиначки, Марио Дујић,

Верујем у тим који ћу извести,
не сумњам да ће сви играчи
дати све од себе, закључио је
популарни Џими.

Горан Топић , Ален Ризвић, Сузана Алексић.
У Надзорном Одбору Спортског савеза су:
Драгослав Алексић, Биљана Младеновић
и Милош Салапура. У Комисији за награде
и признања су: Бане Јосимов, Владимир
Вашалић и Велибор Косановић. Комисија за
врхунски спорт: Марин Дујић, Тамара Радочај
и Бобан Богосављевић. Комисија за масовни
спорт и рекреацију: Милош Матић и Радомир
Поповић. Комисија за међународну сарадњу:
Станислав Димитријевић, Душан Павловић и
Адријана Барши.

7
7
7
7
7
6
6
7

0
1
0
2
0
2
0
1

1
1
2
1
5
3
5
6

18
16
15
14
6
5
3
1
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КО Ш А Р К А

Р У КО М Е Т

ПОВРЕДЕ ОПТЕРЕТИЛЕ ВРШАЦ, ВАЉЕВЦИ
СЛАВИЛИ У ДРАМАТИЧНОЈ ЗАВРШНИЦИ

СЕЧАЊЦИ СЛАВИЛИ У
ВРШЦУ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА

ВРШЧАНИ И ДАЉЕ У ВРХУ НА ОБА ФРОНТА

МЛАДОСТ - ХЕРЦЕГОВИНА 25:34 (17:16)

ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 90:94 (19:21, 13:27, 29:20, 29:26)

15 у првом полувремену,
али се нису предавали.
Чак ни када је искусни
Крстовић, почетком другог
полувремена, погодио уз
фаул за највеће вођство
Металца
на
утакмици
од 21 разлике (56:35),
изабраници тренера Ђокића
нису клонули духом, за
десет минута успели су
да
надокнаде
огроман
заостатак и у 32. минуту
поведу (72:70). У том делу
меча вршачка одбрана била
је непробојна а нападачким
акцијама су публику на ноге
дизали Симеуновић, Ђерић,
Остојић и капитен Савовић.
Ипак, испоставило се да је
таквом игром Вршац остао
без резерве енергије за
завршницу која је припала
Металцу. Кључне кошеве
у финишу постигао је
Микулић, два пута узастопно
био је прецизан ван линије
6,75.
Владимир Ђокић честитао
је Металцу на победи.
-Нисмо потценили екипу
Металца, али нас је стигао
умор и сви проблеми о
којима
нећу
говорити
јер не тражимо никакав
алиби. Металац је одиграо
одличну утакмицу, одвојио
се на време, ми смо уложили
последњи атом енергије да
преокренемо резултат, али
нисмо имали снаге и играча
у ротацији за завршницу.
Извињавам се публици
која је била уз нас, дала је
максимум да нас врати у меч,
али су нас изгубљене лопте
поново коштале пораза.
Тренер Металца Михајло
Почек истакао је да је ово
велика победа за његов тим.
-Дошли смо мотивисани

ФОТО: Анђела Ивошев

Вршац,
Центар
Миленијум,
гледалаца:
900, судије: Марко Јурас,
Никола
Милорадовић,
Бранислав Мрдак
ВРШАЦ: Ђерић 19 (6
ск, 3 ас), Савић, Кутлешић
10 (4 ск, 3 ол), Ђорђевић,
Мунижаба 1, Јововић 6 (10
ас), Узелац 2 (4 ск), Савовић
12 (3 ск), Остојић 15 (8 ск),
Симеуновић 25 (7 ск, 4 ол).
МЕТАЛАЦ:
Јелић,
Стаменић
8
(3
ас),
Ђукановић 10 (9 ас, 7 ол),
Ђекић, Крстовић 18 (3 ск,
5 ас), А. Васић 28 (7 ил),
Маројевић 2, Чоловић,
Микулић
15
(6
ск),
Милутиновић, Каплановић
13, Д. Васић.
Сјајан меч у Миленијуму
одиграли су десетковани
Вршчани и мотивисани
Ваљевци и заслужено су
испраћени аплаузом после
велике борбе у којој су
виђени сјајни потези и
резултатски преокрети.
Поред
Глишића
и
Вељковића Вршац је на
овом мечу био ослабљен и
за плејмејкера Митровића,
а надахнути играчи Металца
су у првом полувремену
играли скоро без грешке да
би у финишу друге четвртине
дошли до предности од
18 разлике (46:28). У том
периоду
игре
највише
се
истакао
плејмејкер
Александар Васић који је
прво полувреме завршио
без промашаја убацивши 16
поена уз две тројке. Уз њега
одлични су били Микулић
и Крстовић. Вршчанима у
прве две четвртине скоро
ништа није ишло, у првих
десет минута имали су чак
9 изгубљених лопти, укупно

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 9. КОЛО
Апатин - Срем СМ 		
Младост ТСК – Јабука
Долово - Б. Карловац
Лавови БП - Ц.звезда
Младост (В) - Херцеговина
Сивац 69 – ЖСК		

Умор стигао екипу: Кутлешић и Симеуновић (КК Вршац)

РАСТАНАК СА КОЧОВИЋЕМ

Вршчани су споразумно завршили сарадњу са Николом Кочовићем.
Плајмејкер који је ове сезоне стигао у Миленијум и одиграо 15 званичних
утакмица, дао је допринос резултатима и пласману клуба из Стеријиног града.
Управа и стручни штаб му се захваљују на добрим играма, вредном тренирању и
изузетно коректном понашању и жели му све најбоље у наставку каријере.
без обзира да ли ће
противник бити комплетан
или не. Стекли смо велику
предност, изгубили је, али
смо у завршници успели
да искористимо слабости
Вршца и остварили велику
победу. Мислим да смо на
овом мечу и управа, стручни
штаб и играчи били сви за
једног, један за све.
Коча Јововић је нагласио
да
је
Металац
играо
изванредно.
Честитам играчима
Металца, уложили су много
енергије, али мислим да смо
и ми дали свој максимум у
овом тренутку. У последњих

месец дана нисмо успели
да направимо тренинг са
десет здравих играча, жао
ми је што смо изгубили
пред
нашом
публиком,
али као што смо успели да
надокнадимо минус на овој
утакмици, тако ћемо успети
и да пребродимо ову кризу.
Бојан
Крстовић
био
је један од најбољих у
победничком тиму.
-Ушли смо у добар ритам,
зналачки смо искористили
кадровске проблеме које
је имао наш противник.
Вршцу желим све најбоље у
наставку сезоне.

ФУ ТС А Л
ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ

ЛИДЕР ПАО У ВРШЦУ
ФОРУМ – ИВАЊИЦА 7:6 (3:2)

Вршац,
Центар
Миленијум,
гледалаца 150, судије: Славенко
Матовић
(Београд),
Никола
Рабреновић
(Београд),
Благоје
Мијаиловић
(Вршац),
стрелци:
Јанковић у 3. и 20, Богдановић у 14,
27. и 35, Борковић у 28. и Везмар у 34.
минуту за Форум, Вукашиновић у 12.
и 25, Колаковић у 20. и 26, Маричић
у 36. и 40. минуту за Ивањицу,
жути картони: Јанковић (Форум),
Колаковић, Вукашиновић (Ивањица),
црвени
картон:
Вукашиновић
(Ивањица)
ФОРУМ:
МОРАРИУ,
ВЕЗМАР,
ЈАНКОВИЋ, РАДАК, БОГДАНОВИЋ,
Радуловић, Борковић, Анђелковић,
Жеравица, Јованов, Рашић, Миловац,
Лукач, Цветковић.
ИВАЊИЦА:
МИЛИЋЕВИЋ,
НИКОЛИЋ, РАДОЊИЋ, КОЛАКОВИЋ,
ВУКАШИНОВИЋ,
Маричић,
Пејовић, Розгић, Миловановић,
Миздравковић.
Вршчани су против лидера дошли
до треће узастопне победе којом су из
опасне зоне побегли у средину табеле у
узбудљивој утакмици са два резултатска
преокрета. Најпре су домаћи повели
преко Јанковића, а после изједначујућег
гола Вукашиновића, најбољи стрелац
Вршчана Богдановић постигао је гол
какав се ретко виђа за ново вођство.
Јанковић је после одличне акције
Везмара повисио на 3:1, а у последњој

Вршчани су изгубили од Херцеговине
и после искључења ЖСК-а из такмичења
пали су на последње место на табели.
Младост је водила на полувремену, али у
наставку меча није имала снаге чак ни за
неизвесну завршницу. У последњих десет
минута утакмице на паркету Миленијума
постајо је само гостујући тим који је од
47. до 54. минута направио серију 5:0 и
створио недостижну предност.

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

8
6
6
5
5
4
3
3
2
1
0
0

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

45 : 22
21 : 26
29 : 29
40 : 33
25 : 34
не игра се
1
1
2
3
3
4
4
5
5
7
8
0

16
13
12
10
10
8
8
6
5
2
0
0

ОД Б О Ј К А
ТРЕЋИ ТРИЈУМФ
ВРШЧАНА
БАНАТ - ФАП ЛИВНИЦА 3:0
(25:16, 25:19, 25:21)

Одбојкаши Баната остварили су трећи
тријумф у сезони којим су се пробили
у средину табеле. Тренер Игор Сантрач
имао је разлога да буде задовољан.
- Играли смо против најслабије екипе
у лиги и то је била прилика да темпирамо
форму за наредне четири утакмице у
којима ће се одлучити у ком делу табеле
ћемо завршити јесењи део сезоне.
Сматрам да имамо тим који може до трећег
евентуално четвртог места, али много
више ће се знати већ после наредног
меча у коме се састајемо са дужником
из баража, Борцем из Параћина. У
претходној недељи радили смо појачаним
интензитетом припремајући се управо
за период који нам предстоји, рекао је
Сантрач.
Прва Б лига 6. коло

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 8. КОЛО
Форум – Ивањица
7:6
Винтер спорт – Економист 4 : 1
Сопот - Пожаревац
3:4
САС - Врање 		
6:2
Српска - Металац 		
4:4
Викинг - Пут-инжењеринг 8 : 4
секунди првог полувремена Колаковић
је вратио резултатску неизвесност. У
другом полувремену гости су преузели
иницијативу и потпуно преокренули
резултат. Вукашиновић и Колаковић су
искористили грешке у одбрани Форума
и довели госте у вођство 4:3. Уследио је
одговор Вршчана, постигли су четири

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

2
2
3
3
3
3
3
4
5
4
5
7

18
18
15
15
13
13
11
10
9
8
7
3

гола у низу, да би Маричић са два
поготка у финишу меча ублажио пораз
Ивањице.

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

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

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

18
17
12
11
11
10
10
6
6
4
3
0

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

0
0
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
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