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ЈАВНИ ПОЗИВ „ДРУГОГ ОКТОБРА“ ИНСТИТУЦИЈАМА И ГРАЂАНИМА ВРШЦА

СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА

„АПРИЛ- МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“

Јавно комунално предузеће
“Други
октобар“
наставља
традиционалну
акција
„Април- месец чистоће“, која
је део годишњег оперативног
програма одржавања чистоће
на јавним површинама у граду.
Спроводи је Економска јединица
Комуналац ЈКП “Други октобар”,
а подразумева појачан ниво
активности
превасходно
на
пролећном
уређењу
јавних
површина.
-Желимо да наставимо, и ове
године, добру сарадњу са јавним
градским институцијама каква је
била током претходног „Априла- Припреме за „Април-месец чистоће“
месеца чистоће“, кажу у ЈКП
“Други октобар”. Зато позивамо На овај начин желимо да
све заинтересоване суграђане допринесемо и подизању нивоа
да нам се јаве и своје сугестије, свести грађана о значају очувања
идеје и предлоге пошаљу на mail животне средине.
Према
речима
вршачких
komunalac@oktobar.rs. Сматрамо
да је то сигуран пут за стварање комуналаца, радови који се
лепшег и здравијег окружења. спроводе су детаљно уређење

зелених површина: орезивање
стабала и шибља, пролећно
грабуљање травњака и кошење
траве,
окопавање
цветњака
и садница, монтажа клупа,
спортских и дечјих реквизита...
Такође, у оквиру одржавања

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА “КОШАВА” ИЗ ВРШЦА ОБЕЛЕЖИЛО

чистоће јавних површина врши
се прање улица, спроводе се
акције на уређењу мањих дивљих
депонија у граду, одвоз кабастог
отпада из домаћинстава, чишћење
канала, прилазних путева граду...
Ј.Е.

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

ГРАД ВРШАЦ СЕ ПРИДРУЖУЈЕ ГЛОБАЛНОЈ АКЦИЈИ
ЗАШТИТЕ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Поводом обележавања 15. марта,
Међународног дана заштите права
и интереса потрошача, Удружење
грађана за заштиту потрошача
“Кошава” из Вршца (УГЗП “Кошава”)
организовало је предавање за
заинтересоване
потрошаче,
у
просторијама Лиге социјалдемократа
Војводине. Тема је била “Декларација
– лична карта производа”, а предавач
Олгица Драгомир Лукач, председница
УГЗП “Кошава” која је говорила о
новинама које доноси Правилник
о декларисању, означавању и
рекламирању хране.
-Удружење грађана за заштиту
потрошача “Кошава” из Вршца
основано је 28. јануара 2005. године,
а од 14. новембра 2005. године је
члан Асоцијације потрошача Србије
– АПОС, чије је седиште у Новом
Саду, подсетила је Лукачева. У раду
до 2011. године, УГЗП “Кошава”
је
веома
успешно
решавала
проблеме потрошача и корисника
услуга. Од 2011. па надаље, због
отежаних услова рада, “Кошава” се
оријентисала, претежно, на едукацију
ученика средњошколског узраста. У
пар година деловања на том плану,
успешно смо организовали већи
број ђачких радионица, у оквиру
различитих пројеката рађених на
нивоу локалне самоуправе, преко
Фонда за заштиту животне средине и
Одељења за пољопривреду. Наравно,
УГЗП “Кошава” није запоставила ни
своју основну делатност – заштиту
потрошача.
Представник
УГЗП

И ове године Град
Вршац се придружује
акцији „Сат за нашу
планету“ која ће бити
организована у суботу, 24.
марта, у вечерњим сатима.
Реч је о глобалној акцији
која за циљ има слање
снажне поруке да је могуће
нешто предузети против
климатских промена и променити своје свакодневне
навике за добробит планете Земље и свих нас који на
њој живимо.
-Град Вршац ће у суботу, 24. марта, у периоду
од 20:30 до 21:30 часова, привремено угасити део
уличне расвете на Тргу Победе, Тргу Светог Теодора
Вршачког, у делу Дворске улице, делу Булевара
ЖаркаЗрењанина, као и декоративну расвету на
градским институцијама и верским објектима,
наглашава Милош Васић, члан Градског већа задужен
за заштиту животне средине. Такође, Град Вршац
апелује на своје грађане да се прикључе овој акцији
и да у наведеном термину искључе светла по својим
домовима и објектима.
Васић подсећа да акцију„Сат за нашу планету“ и ове
године подржавају Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне средине, као и
бројне организације цивилног друштва и компаније.
Иначе, ово је десета, јубиларна акција “Сат за нашу
планет 2018” и очекује се да ће бити успешнија од
претходних, јер се сваке године прикључује све више
учесника.
Акција је у Србији први пут организована 2009.
године, када се одазвао само мали број учесника.
Већ 2017. године овој акцији се у Србији придружио
91 град и општина, а на глобалном нивоу око 7.000
градова из 178 земаља из свих крајева света.
Ј.Е.

Олгица Драгомир Лукач,
председница УГЗП “Кошава”
“Кошаве” је у Корисничком савету
Града Вршца, именован по други пут,
али само Удружење сматра да би
рад Корисничког савета у јавности
требало да буде транспарентнији за
решавање проблема потрошача и
корисника услуга. Нелогично је да се
потрошач обрати за савет Градској
кући, а надлежнима није познато да
уопште постоји удружење као што је
УГЗП “Кошава”.

Према речима Лукачеве, „Кошава“
је успоставила сарадњу са вршачким
фирмама и институцијама, са неким
добру, а са неким слабију.
-Енолошка станица уврстила је
представника УГЗП “Кошава” у рад
свог сертификационог тела што је,
свакако, велики помак напред у
јавности рада једне овакве еминентне
институције и уважавања рада саме
потрошачке организације, сматра
Лукачева и замера што „Кошава“ нема
свог представника у Управном одбору
ЈКП „Други октобар“. У више наврата
је УГЗП “Кошава” организовала
и одржала јавна предавања за
потрошаче и кориснике услуга. На том
пољу је удружење остварило успешну
сарадњу са ГрО ЛСВ из Вршца, јер је, за
потребе Удружења, уступио простор
за предвиђена предавања. Они
су препознали иницијативу нашег
Удружења које се бави заштитом
интереса потрошача, уневши у свој
нови статут ставку која се односи
на вођење потрошачке политике и
потребе да се интерес потрошача и
корисника услуга стави на прво место.
Ближи контак са УГЗП “Кошава”
потрошачи могу остварити путем
мобилног телефона 060/08 34 937
или преко профила на Фејсбук
страници https://www.facebook.com/
potrosac.vrsac и на тај начин добити
информације како могу да остваре
своја права уколико су повређена
неадекватним радњама трговаца или
пружалаца услуга.
Ј.Е.

„САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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САРАДЊА ВРШЦА И БАЧКЕ ТОПОЛЕ

Настављајући успостављање
сарадње
са
градовима
и
општинама у Србији, Град
Вршац је угостио представнике
Бачке Тополе, 15. марта. Татјана
Николић, чланица Градског већа
за здравство и социјалну заштиту,
примила је Армина Фаркаша,
колегу из Општине Бачка Топола,
такође већника.
Николићева је упознала госта са
механизмима рада и примерима
добре праксе који се спроводе у
нашем граду.
-Овакви разговори су значајни
за размену искустава, каже
Николићева. Посета Армина
Фаркаша, члана Већа Општине
Бачка
Топола
задуженог
за
здравство
и
социјалну
заштиту, значајан је искорак ка
успостављању даље сарадње
двеју пограничних средина на
територији Покрајине Војводине.
Након
разговора
са
представницима Града Вршца у
Градској кући, Армин Фаркаш је,
у пратњи домаћина, посетио Дом
здравља Вршац и Апотекарску
установу нашег града.
Ј.Е.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ПОЗИВ ЗА
УПИС ЂАКА
ПРВАКА

Посета представника Бачке Тополе Вршцу

„ДРУГИ ОКТОБАР“ НАСТАВИО ЧИШЋЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

ЗИМСКА СЛУЖБА ПОНОВО НА ТЕРЕНУ

Последњи трзај зиме, који нас је задесио ове седмице,
вратио је на терен возила Зимске службе Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“. Снег и ниске температуре
створиле су могућност појаве поледице на саобраћајницама,
те су вредни комуналци, одмах по појави првих снежних
падавина и минуса, активирали возила Зимске службе.
Комуналци су посули со како би се саобраћај одвијао

33

несметано, а уколико дође до јачих снежних наноса, биће
активирана и остала механизација Зимске службе. Посута је
и емулзија против смрзавања испред објеката свих јавних
установа, као и у пешачкој зони.
Зимско време задржаће се до краја ове седмице, а први
дани пролећа били су одевени у снежно рухо.
Ј.Е.

Управа Града Вршца позива
родитеље, усвојиоце и старатеље
деце, која до 1.септембра 2018.
године пуне од 6 и по до 7 и по
година, да изврше пријављивање
својих малишана ради уписа у
први разред основне школе.
У обавештењу се наводи да
се за упис у први разред могу
пријавити и деца од 6 до 6 и по
година, а која подлежу обавезној
провери
психофизичке
спремности за полазак у школу.
Пријављивање се врши у
периоду од 1.априла до 30. априла
2018.године и то на следећимм
местима: у канцеларији број 140
зграде Града Вршца, за децу са
пребивалиштем у Вршцу, а за
будуће ђаке прваке у месним
канцеларијама насељених места.
Приликом
пријављивања
ставља се на увид лична карта
подносиоца пријаве и извод из
матичне књиге рођених за дете.
Током
пријављивања
извршиће се распоред деце по
одређеним школама, а у складу
са одлуком о одређивању
подручја са којег се деца уписују
у основне школе у Вршцу.
За све информације обратити
се у канцеларију број 140 зграде
Града Вршац или на телефон
013/800-565.

БЕСПЛАТНИ
ЛЕКОВИ ЗА
ПЧЕЛЕ
Влада Аутономне Покрајине
Војводине, у сарадњи са Градом
Вршцем, пружа подршку развоју
пчеларства на територији нашег
града. Реч је о донацији, као
помоћ вршачким пчеларима. То
су бесплатни лекови за пчеле
Варотом и Форсатом 30 ml.
Дародавци апелују на све
заинтересоване
пчеларе,
чланове
Друштва
пчелара
„Вршац“, да се јаве Удружењу
и
доставе
неопходну
документацију како би остварили
право на бесплатне лекове за
пчеле. Рок за пријаву је 31. март.
Ј.Е.

Снег извео зимску службу на терен

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ УСПЕШНО РАЗВИЈА ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКАТ „ЕРАЗМУС ПЛУС“

ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ О МЕДИЈСКОЈ ПИСМЕНОСТИ
Висока школа струковних студија
за васпитаче “Михаило Палов” Вршац
, у оквиру европског програма
размене “Еразмус+”, организовала је
предавање за студенте свих година
на тему “Медијска писменост и права
детета - кључни појмови у дигиталном
добу” , а предавач је била др Адине
Пинтеа са Универзитета “Луциан
Блага” Сибиу из Румуније.
Вршачка
високошколаска
установа сарађује са више европских
универзитета у пројекту размене
професора и студената.
Порука предавања др Адине
Пинтеа јесте да у ери дигиталног
развоја и интернета деца нису
пасивни
посматрачи,
већ
да
представљају активне играче и често
жртве непоштовања њихових права.
-У овој установи студирају будући
васпитачи, будући учитељи, тако
да би кроз предавање требало да
схвате важност медијске писмености
деце, од најранијег детињства. И
зато је обавеза васпитача и учитеља
да код деце развијају социјалне
компетенције које би правилно
поставиле однос деце и медија”, каже
др Пинтеа.
Професорка
Пинтеа,
поред
активности на пољу универзитетског
рада, дуги низ година била је новинар

и уредник у познатој румунској
телевизијској кући Ралитатеа ТВ, па је
своја искуства пренела студентима.
-Мислим да је интернет свуда око
нас тренутно и од почетка кроз процес
васпитања деца треба да буду упозната
са њим, пре свега о безбедности и
заштити од интернета, каже Мирјам
Мавловски, студент треће године.
Стефан Спасић, студент друге
године, истиче да је велики број деце
на интернету, јер је комуникација
приступачнија, лакше се комуницира
путем телефона и компјутера о неким
стварима.
Висока школа струковних студија
за васпитаче “Михаило Палов” Вршац
успешно развија пројекат размене
професора и студената у оквиру
пројекта “Еразмус +”, који је наставак
трогодишњег пројкета “Темпус +”,
када је успостављена тешња сарадња
са европским универзитетима.
“Ту су универзитет “Де Рез” , потом
Универзитет “Аурел Влајку” из Арада,
“Лучан Блага” из Сибиуа, “1. децембар”
из Алба Јулије”, каже др Јелена
Пртљага, директорка Висока школа
струковних студија за васпитаче
“Михаило Палов” .
Ту је и универзитет из Јашија у
коме су такође боравили вршачки
студенти.

др Адине Пинтеа
-Студенти имају прилику да бораве
цео семестар на једном европском
универзитету и за то добијају
школарину која им је довољна
да покрије боравак и све друге
трошкове”, каже директорка Јелена
Пртљага.
До сада је у размени било
двадесетак студената.

Поред универзитета из Румуније,
школа сарађује и са Педагошким
факултетом из Марибора, са Високом
школом из Норвешке, а потписани
су уговори са универзитетима у
Литванији и Грчкој са којима ускоро
почиње сарадња.
В. Сретеновић

УЧЕНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“ ПРВИ ПУТ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЛОЗОФИЈЕ

КРИСТИНА ЧИКАРА МЕЂУ НАЈБОЉИМ ФИЛОЗОФИМА СРБИЈЕ

Пољопривредна школа “Вршац” по први пут
је имала своје представнике на Републичком
такмичењу из филозофије, Српској олимпијади
филозофије, које је одржано у Пожаревцу, 17.
марта. На поменутом такмичењу Пољопривреднау
школу “Вршац“ успешно је представила ученица
Кристина Чикара, у пратњи менторке, професорке
Марије Митрованов.
-Успех је не само што се наша ученица Кристина
Чикара пласирана међу 15 најбољих младих
филозофа у Србији, већ и то што је ово први пут
у историји наше школе, али и Града Вршца да
узимамо учешће на овом нивоу такмичења из
филозофије, каже, не кријући задовољство, Срђан
Клиска, директор Пољопривредне школе “Вршац”.
На такмичењу у Пожаревцу, били смо једна од
ретких средњих стручних школа. Остварили смо
добар резултат упркос чињеници да, за разлику
од многих учесника, ми имамо филозофију само у
четвртој години, двапут недељно, и то искључиво

КРИСТИНА ЧИКАРА МЕЂУ НАЈБОЉИМ ФИЛОЗОФИМА СРБИЈЕ
као изборни предмет, као и да не заборавимо да
је ово први покушај укључивања ученика у овакво
такмичење. То дефинитивно говори да наша школа
има квалитетне ђаке, који су заинтересовани за
аналитички приступ, испитивање смисла и трагање
метода.

Успешним учешћем на Републичком такмичењу
из филозофије у Пожаревцу задовољне су и
Кристина Чикара и менторка Марија Митрованов,
професорка филозофије у Пољопривредној школи
“Вршац”.
-Веома сам поносна и велика ми је част што смо
наша Школа, Кристина и ја сада показали значај
неговања филозофског духа, који нам је свима
природан и неопходан, али неретко занемарен,
нагласила је професорка Митрованов.
Кристина Чикара је изузетно талентована
ученица
Пољопривредне
школе
“Вршац”.
Остварила је успехе на бројним такмичењима,
а много признања добила је и за свој дар за
књижевност, лепу и писану реч.
Чикара је подсетила да је Републичко такмичење
трајало читав дан, а један део било је и писање
аналитичког филозофског есеја на енглеском
језику на тему која унапред није позната.
Ј.Е.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ ЗА ВИНАРЕ

Пољопривредна школа „Вршац“ организовала је
саветовање за индивидуалне произвођаче вина и
јаких алкохолних пића, 15. марта, у просторијама
ове средњошколске установе. Саветовање је,
практично, наставак традиционалне Смотре вина и
јаких алкохолних пића, коју Пољопривредна школа
организује поводом Светог Трифуна, школске
славе.
-Саветовање је финални догађај за учеснике
Смотре, индивидуалне произвођаче вина и јаких
алкохолних пића, каже Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе „Вршац“. Саветодавац
је био дипл. инж. Владимир Чејић, а ове године
интересовање винара било је изузетно велико.
Они су са собом понели резултате анализа својих
производа, вина и јаких алкохолних пића са којима
су учествовали на Смотри. Чејић им је одговарао

на сва њихова питања везано за нејасноће и
присуство одређених материја у винима и ракијама
и давао смернице како да дођу до бољег квалитета
својих производа. То и јесте циљ Смотре и овог
саветовања.

Ово је 26. пут како се одржава и савезовање
и Смотра вина и јаких алкохолних пића у
организацији Пољопривредне школе „Вршац“.
Значајан
допринос
побољшању
квалитета
производа овдашњих индивидуалних произвођача
дају еминентни стручњаци који обављају детаљне
хемијске анализе у лабораторијама Енолошке
станице, „Вршачких винограда“, а од ове године и у
вршачкој Пољопривредној школи.
Индивидуални произвођачи вина и јаких
алкохолних пића кажу да су изузетно задовољни
и да им саветовање много значи, а они који су већ
годинама редовни учесници Смотре, захваљујући
хемијској анализи вина и ракија и добијеним
смерницама, данас су успешни произвођачи
квалитетних пића.
Ј.Е.

6

ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 23. март 2018.

ВОЈВОДИНЦИ СУ ЛЕПО, УРЕЂЕНО СЕЛО,
АЛИ СВЕ ЈЕ ВИШЕ ПУСТИХ КУЋА!

ДОРЕЛ СФЕРА, 41 ГОДИНУ ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ВОЈВОДИНЦИ, МАТИЧАР, СЕКРЕТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

З

а Дорела Сферу може се рећи да је домаћин села
Војводинци. Више од 4 деценије обавља послове
секретара Месне канцеларије, матичара, секретара
сеоске Месне заједнице. Током радног века, трудио се
да својим мештанима и себи створи што боље услове
за квалитетан живот. Било је ту још добрих људи, каже,
и заједно су урадили много за ово мало село где данас
живи нешто више од 400 становника. Све улице у селу
су асфалтиране, имају телефонске прикључке, водовод,
амбуланту, цркву, две продавнице, школу од 1. до 4.
разреда... Недостаје само мало више младости, нових
бракова, деце... Много је њих напустило село и отиснуло се
у свет на привремени рад који се, каже Сфера, одужио па
у село долазе само лети на одмор. А, они што су прелетели
преко „баре“, до Америке, они се сигурно више никада неће
ни вратити.
Да ли су Војводинци Ваше родно
место?
-Да. Рођен сам 28. јуна 1954. године, у
земљорадничкој породици. Отац ми се
звао Јоан, он је нажалост покојни, а мајка
ми се зове Георгина. Има 81 годину, живи у
Немачкој. Мене су одгајили баба и деда по
мајци пошто су ми се родитељи развели и
мајка је рано отишла за Немачку, 1966, са
сестром и братом по мајци. У Војводинцима
су код оца остали брат и сестра по оцу. Отац
и мајка из првог брака имају само мене.
Међутим, отац се после оженио и добио
је сина и ћерку. То су мој брат Јон Сфера,
он је лекар, начелник у вршачком Дому
здравља, и сестра Биљана, нажалост, умрла
је пре две године. По мајци имам сестру
Елену, живи у Немачкој, а брат Николае
умро је пре три године.
Основну школу од 1. до 4. разреда
завршио сам у Војводинцима. После сам
отишао за Вршац и у Школи „Олга Петров“
завршио све до 8. разреда. Онда сам уписао
Учитељску школу и ја сам био последња
генерација оне праве, добре вршачке
Учитељске школе, која је трајала 5 година.
Завршио сам 1974, а после нас је почела да
ради Педагошка академија.
Где добијате први посао?
-Почео сам да радим као васпитач у
школи у Јабланци. Тамо је био интернат.
Ту сам био преко зиме три месеца, а онда
сам радио у Школи „Кориолан Добан“
у Куштиљу. После сам се запослио у
органима управе, у Месној канцеларији
у Војводинцима, у септембру, 1976. И
од тада до данас радим као шеф Месне
канцеларије, као матичар, и као секретар
Месне заједнице Војводинци. Имам пуну 41
годину радног стажа и морам да чекам још
годину дана да напуним 65 година живота и
да одем у пензију.
Какво су село Војводинци?

-Први писани подаци о селу су из 1447.
године. Ми смо староседеоци, од Дачана
водимо порекло. Мештани су румунске
националности 99 одсто. Близу смо
границе са Румунијом, нема 300 м. Од 2000.
до 2008. пет пута смо отворили гранични
прелаз, код Добричева, где је био за време
Аустроугарске. Било је то само на кратко, за
време неких манифестација. Сад хоћемо да
отворимо поново, макар и дневни прелаз,

од 7 до 16 сати. Јер, тешко нам је да идемо
преко Беле Цркве, на Калуђерово, а ту су на
румунској страни села у којима имамо наше
фамилије. Гранични прелаз би био добар
за цео тај регион, за обе стране, и нашу и
румунску, јер би допринео бољем протоку
робе, комуникацији, целокупном развоју. У
Војводинцима сада има 140 домаћинстава.
Када сам почео да радим било је 740
становника, а сада само 420. Доста људи

је по иностранству, нема куће која нема
неког у Шведској, Швајцарској, Немачкој...
а они што су отишли за Америку, више се
не враћају. Има у селу и млађих људи, око
20 - 25 њих, али тешко се жене, више гледају
да и они иду на Запад, да нешто зараде, јер
виде да овде од пољопривреде нема пара,
једино ако раде 200 - 300 ланаца земље.
У селу више умиру него што се рађају.
Нема деце, последња беба рођена је у
Војводинцима прошле године у априлу.
Имамо школу од 1. до 4. разреда и
забавиште, има 13 деце.
Имамо сеоски КУД „Георге Кожбук“:
фанфару, а био је и фолклор док су са
њима радили Катица и Мирча Барбулов,
који је, нажалост, недавно преминуо.
Имали смо лепе успехе са фолклором док
су Катица и Мирча долазили и радили,
били су на међународним фестивалима, на
Балканском фестивалу... Узимали смо прва
места, јер наш фолклор је аутентичан, игра
се само код нас.
Организовали смо и бројне фестивале
у Војводинцима: Фестивал фанфара, 2000,
било је 13 оркестара, и 2007. године исто.
Били смо домаћини Дечјег фестивала
фолклора, 2006. Ове године, 19. маја,
организоваћемо Међународни фестивал
фанфара. Гости ће нам бити две фанфаре из
Румуније.

Има доста празних, напуштених кућа у
Војводинцима. Они што су у иностранству
долазе само лети, на 2 недеље, онда
закључавају куће, иду назад и то је жалосно.
Шта
је
посао
шефа
Месне
канцеларије?
-На почетку сам, као шеф Месне
канцеларије, радио све и свашта. Почев од
уписа у Матичне књиге рођених, венчаних,
умрлих, преко пореског књиговодства,
уручивали смо чекове за порез људима све
до 1983. када су нам то укинули, преузела
је Општина те пореске картице, билансе...
Радили смо и цивилну заштиту, народну
одбрану, Центар за социјални рад није
давао никакву помоћ без списка који смо
ми правили. Војводинци су погранично
село тако да смо имали коректну сарадњу
са граничарима, војском, а сада је ту
гранична полиција и са њима лепо
сарађујемо. Шеф Месне канцеларије је као
домаћин у селу. Увек је у функцији и дан и
ноћ. Сада је то мало другачије. Како смо
сад умрежени са Матичним књигама, тако
треба да буде и са катастром, порезом,
урбанизмом и Центром за социјални рад.
Онда мештани немају шта да траже у Вршцу,
све информације могу да добију у Месној
канцеларији, она је орган управе. Аутобус
за Вршац имамо само ујутро и у подне док
деца иду у школу, кад нема школе, немамо
ни аутобус. То је страшно. Војводинци су од
Вршца удаљени 18 км. Аутобуска карта је

ПЕТАК • 23. март 2018.

700 динара у једном правцу.
Имао сам увек коректну сарадњу са
локалном самоуправом и председницима
Месних заједница околних села, као и
са мојима у МЗ Војводинци. Међу њима
су били Мата Сима, Јонел Лађа, Јонел
Ладан, нажалост, сви су они покојни.
Али, ту су и они живи са којима, такође,
лепо сарађујем: Корнелиу Попа, Виорел
Панчован, Гоергица Жујка и већ 17 година
са председником МЗ Војводинци Јонелом
Драгоданом.
Шта сте све успели да урадите у
Војводинцима како би живот мештана
био бољи и квалитетнији?
-Доста тога се урадило. Зграда Месне
канцеларије била је стара, па смо урадили
нову, 1989. Увели смо 50 бројева телефона
у селу 1982. на 1983. годину. До тада нисмо
уопште имали телефоне у Војводинцима.
Први асфалтни пут за Војводинце, од
Куштиља до нашег села, добили смо
28. августа 1986, захваљујући покојном
Јоану Драгодану, нашем мештанину
који је био председник ССРН-а, као и
тадашњем председнику Општине Радојици
из Избишта. Од тада смо почели да
градимо наше село, заједно са покојним
Лађа Јонелом, који је био директор
Земљорадничке задруге. Од 1980. до 1985.
асфалтирали смо 4,5 км улица у селу. Имали
смо највећи сеоски самодопринос у целој
тадашњој великој Југославији: 30 одсто на
катастарски приход и 20 на плате радника.
Сами смо изгласали самодопринос који
је трајао 15 година. На основу тога смо
добили кредите код ДДОР Нови Сад и са
тим парама смо асфалтирали 4,5 км путева у
селу. На крају године смо исплаћивали рату
кредита и није било никаквих проблема. До
2007. смо завршили асфалтирање тако да
је цело село сада асфалтирано, све улице.
Захваљујући Љубомиру Илкићу и Јовици
Заркули, имамо асфалтни пут Војводинци –
Добричево, 2,4 км, и то је пречица - краћи
пут за Белу Цркву и Калуђерово.
Изградили смо и здравствену амбуланту
у селу, 1987. Данас нам лекар долази,
нажалост, само једном недељно. Требало
би бар два пута недељно да дође. Било
би добро да за Куштиљ и за Војводинце
буде један лекар, па нека буде 3 дана у
Куштиљу, 2 у Војводинцима. Од 1995. до
1997. израдили смо пројекат за сеоски
водовод, а 2000. смо га изградили, заједно
са Земљорадничком задругом „Младост“

ИНТЕРВЈУ

Куштиљ Радна јединица Војводинци. Лађа смо лепе успехе. Требало је да уђемо у 2.
је био директор. Водовод смо дали на Савезну, али нисмо имали услове, играли
одржавање „Другом октобру“. Урадили смо на бини у Дому културе. Кад су дошли
смо и шахтове и струју до бунара, али код нас, „Банат“ из Зрењанина није ни хтео
ни до данас није урађено повезивање да игра, није било 18 степени, рекли су
линија по селу. Бунар је предвиђен за нам, и отишли кући са бодовима. А, код
250 домаћинстава, али код нас сада има њих смо их тукли 5:3. Стонотениска школа
око 140 домаћинстава. Урадили смо ми је радили све до 1990. Није било ни услова
и пројекат за канализацију, али изгледа за такмичење, ни пара.
На радничким спортским играма
да није било политичке воље да се и то
уведе. Имали смо чак и обезбеђене паре у локалних самоуправа увек смо освајали
Фонду за капитална улагања у Новом Саду, неко од прва три места. Нису веровали
око 114.000 евра, али игледа да је одавде да ми Војвођани играмо тако добро стони
изостала подршка. Остало је то младим тенис, кад су чули за Уздин, за нас остале.
Ја добро познајем Николаја
генерацијама, ја сам се
Лупулескуа, са Уздином
трудио колико сам год могао.
Од ТВ Нови
добро сарађујем. Играо сам
Чиме се још бавите, уз
Сад, румунске
Ваш редовни посао?
редакције, добили ја и за Вршац.
Волим
и
одбојку.
-Од 13 - 14 година сам
смо плакету,
Играо сам на радничким
играо стони тенис. Сви смо се
2002. године.
спортским играма. Одбојка
спремали за КУП Либертатеа,
Обилазили
су села ми је увек била спорт број 2,
у разним спортовима. Ја
и Војводинце су одмах иза стоног тениса.
сам спорт схватио врло
прогласили за
Иначе, био сам и
озбиљно и дипломирао
најуређеније и
ловац, од 1983. када сам
сам за тренера за стони
тенис, код Османагића, у најорганизованије положио испит па до
спортско - рекреативном
румунско село. 1993. У Војводинцима
имамо Ловачко друштво
центру
Хрватске
на
„Каприорул“ (Срндаћ), и од
Бадији код Корчуле, 1983.
Драгутин Шурбек ми је био ментор. Он и неких 70 чланова данас имамо десетак.
Већ други мандат сам председник
Османагић су били велика имена стоног
тениса у Југославији и шире. Кад сам Црквеног одбора. И појац сам у цркви. Наша
се вратио, основао сам стонотениску сеоска црква је трећа по старости Румунска
школу у Војводинцима. Имао са 3 екипе у православна црква - прва је у Ритишеву,
међуопштинској, банатској и војвођанској друга у Гребенцу. Црква у Војводинцима
лиги. Имао сам и 2 женске екипе. Имали је подигнута 1793. Посвећена је Светом
Арханђелу. Свештеник станује у Вршцу,
али редовно долази недељом на службу.
Трудимо се да одржавамо сеоску цркву, јер
наши преци су нам сазидали и оставили
овај храм за богослужење.
Бавио сам се и пољопривредом. Кад
су деца била мала, радио сам и по 40
ланаца, имао сам два трактора, комбајн...
Сад радим само виноград од 300 чокота.
Имам и башту и воћњак. То ми је сада
преокупација. Преко лета, кад имам
времена, идем у Немачку код мајке и код
сестре. Долазе и оне код мене кад могу.
Добро је док се видимо.
Како је изгледао Ваш лични живот?
-Оженио сам се 1988. и из тог брака
сам имао двоје деце. Син се звао Адриан
и, нажалост, погинуо је пре 20 година, у
саобраћајној несрећи. Имао је 19 година.

ВРШАЧКА КУЛА
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Адриан и његов брат, треће колено,били су
на задњем седишту и обојица су погинула.
Тако је Бог одредио.
Имам ћерку Глориу. Она је удата и имам
унуку, зове се Катарина, има 12 година.
Већ седам година живим у ванбрачној
заједници са Љиљаном Вујовић. Из Панчева
је, ради у Београду. Заједно смо викендом,
кад је на одмору и кад је слободна.
У животу је најважније здравље и да
поштујемо једни друге. То је врло битно,
све остало и дође и прође. Живот брзо
прође. Кад одлазимо са овог света, не
носимо ништа. Сетим се оног великог
владара, имао је све што пожели, а пре
него што је умро, тражио је да му оставе
руке да вире из ковчега. Да сви виде да
са собом није понео ништа. То је желео да
поручи људима.
Ја сам задовољан својим животом. Треба
да захвалимо Богу што смо живи, здрави и
што смо имали једно овакво искуство на
овој Земаљској кугли.
Јованка Ерски
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ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ТРИ МАТИЧНА ПОДРУЧЈА

Последња, 19. седница Скупштине
општине Пландиште одржана jе у петак, 16.
марта са дневним редом од укупно 10 тачака.
Седницом је председавао председник СО
Пландиште Ендре Сабо.
Пре усвајања дневног реда, председник
СО Пландиште је предложио допуну са једном
тачком, Предлогом Решења о образовању
Стручне комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта.
Одборници Скупштине општине Пландиште
прво су разматрали Предлог Одлуке о измени
Одлуке о организацији Општинске управе
Општине Пландиште у оквиру које је речено
да ће општина Пландиште убудуће имати
три матична подручја са дванаест месних
канцеларија. Након тога одборници су
донели Одлуку о вршењу екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Општине Пландиште
за 2017. годину. У оквиру ове тачке је
речено да је општина Пландиште 15.01.2018.
поднела захтев Државној ревизорској
институцији за ангажовање другог лица
(организације) за ревизују завршног рачуна
буџета општине Пландиште за 2017. годину.

Државна ревизорска институција је општини
Пландиште 19.01.2018. године доставила
сагласност да екстерну ревизију завршног
рачуна буџета општине Пландиште за 2017.
годину обавља друго лице које испуњава
услове за обављање ових послова прописаних
законом.
Oдборници СО Пландиште су након
разматрања, донели Одлуку о уносу података
нефинансијске имовине у пословне књиге
Општине Пландиште и као и Одлуку о правцу
пружања државних путева који пролазе кроз
насеља на територији Општине Пландиште.
У оквиру ове тачке је речено да се кроз
територију општине Пландиште пружају два
државна пута, Првог Б реда број 18 (Хадучица,
Велика Греда, Пландиште и Маргита) и
Другог А реда број 132 (Пландиште, Барице
и Јерменовци). На дневном реду 19. седнице
СО Пландиште утврђен је и Програм отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Пландиште за 2018. годину за који је
речено да су обухваћене парцеле предвиђене
за отуђење, утврђен је рок за покретање и
спровођење поступка отуђења као и начин
давања у закуп грађевинског земљишта.

Програм се заснива на решењима и условима
предвиђеним законима, подзаконским актима
и одлукама општине Пландиште. Након тога је
усвојен и Програм коришћења средстава од
наплате накнаде за коришћење минералних
сировина на подручју општине Пландиште за
2018. годину. У оквиру ове тачке је речно да
се на подручју општине Пландиште тренутно
плаћа накнада за експлоатацију угљоводоника
у течном и гасовитом стању (нафта и гас) 7%
од прихода, с тим да 60% ове накнаде припада
Републици а 40% општини.
Одборници су на 19. седници СО
Пландиште донели Решења о давању
сагласности на Статут Предшколске установе
„Срећно детињство“ Пландиште. У вези са
овом тачком, речено је да се нови Статут
Предшколске установе „Срећно детињство“
доноси у циљу усклађивања са новим
Законом о основама система образовања
и васпитања и Законом и предшколском
васпитању. Статут предшколске установе
„Срећно детињство“ је основни општи
акт Установе којим се ближе утврђује
организација, начин рада, управљање и
руковођење у установи, поступање органа

установе ради обезбеђивања остваривања
права и обавеза детета, права и обавеза
родитеља односно другог законског
заступника, заштита и безбедност деце
и мере за спречавање повреда, начин
објављивања општих аката и обавештења
свих заинтерсованих страна о одлукама
органа.
На последњој седници СО Пландиште,
донета су Решења о измени Решења
о образовању и именовању Савета
за безбедност Општине Пландиште
због новог Закона о основама система
образовања и васпитања. У новом саставу
Савета су сада сви директори основних
школа, просветни инспектори и директор
Предшколске установе као и руководилац
интерног тима за заштиту жртава насиља
и насиља у партнерским односима у
Центру за социјални рад Пландиште. Након
тога, одборници су донели и Решење о
образовању Стручне комисије за израду
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта.
Последња тачка су била Одборничка
питања.

ПРОГРАМ И EДУКАЦИЈА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ПЛАНДИШТУ

ЗА ЖИВОТ ЖЕНЕ БЕЗ НАСИЉА

У оквиру пројекта „Интегрисани одговор
на насиље над женама и девојчицама у
Србији, фаза II“, који Покрајински секретаријат
за социјалну политику, демографију и
равноправност полова заједнички реализује
са Агенцијама Уједињених нација и Владом
Pепублике Србије на челу са Координационим
телом за родну равноправност, одржана
је едукација и за представнике државних
институција и установа у општини Пландиште.
У спровођењу пројектних активности, поред
Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова,
учествују и Министарство унутрашњих послова,
Министарство правде, Министарство за рад,
запошљавање, борачку и социјалну заштиту,

Министарство здравља, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и Министарство
омладине и спорта.
Овај пројекат који се спроводи од 2013.
године, а који подржава Влада Шведске усмерен
је на развој друштвеног и институционалног
окружења које ће допринети нултој толеранцији
и искорењавању насиља над женама у Србији.
У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат
за социјалну политику, демографију и
равноправност полова спроводи активности
које су усмерене на унапређење превенције и
заштите од насиља у породици и партнерским
односима жена из рањивих група, као што су
Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са
инвалидитетом. Посебне активности се односе и

на унапређење знања полицијских службеника,
запослених у центрима за социјални рад,
здравственим и образовним установама о
специфичним облицима насиља као што су
сексуално насиље, укључујући и силовање,
прогањање и узнемиравање.
Као једну од активности, Покрајински
секретаријат организује Програме едукација за
унапрећивање знања и разумевања стручњака
у циљу пружања ефикасних услуга заштите
жена жртава насиља из маргинализованих
група и програма едукација за унапређивање
знања и разумевања стручњака у циљу
пружања ефикасних услуга заштите жена жртава
специфичних облика родно заснованог насиља
у 10 одабраних општина и градова.

Осим у Пландишту, планирани програми
обука спроводће се, на територији Аутономне
Покрајине Војводине, у Беочину-Новом Саду,
Сенти, Новом Кнежевцу, Темерину, Старој
Пазови, Руми, Иригу, Житишту и Вршцу.
На едукацији у Пландишту обрађене су теме:
Маргиналозоване групе жена и Положај жена
и мушкараца у Србији, Врсте родно заснованог
насиља према женама и Специфични облици
насиља, Потребе жена у ситуацији насиља и
одгoвoрнoст зa пoступaњe, Развој вештина
неопходних за рад са женама жртвама
специфичних облика насиља и Улога институција
и мултисекторска сарадња.

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 (47)
СТАРИ ЛЕЦ(4) - ЛУАС - ЛЕЋ - БАРАЧ ХАЗА - О ЛЕЦ

На четири километра од Капетанова,
налази се Стари Лец, са два замка које је
подигла породица Данијели.
Последњих
неколико
деценија,
унутар зидова, који су некада
служили за декорацију и омеђивање
прелепих паркова, налази се болница
и прихватилиште за старе и немоћне,
ментално ретардиране, душевно оболеле...
Да ли је то случајно, или није, тек чињеница је да се једино са
највише куле Капетанова назире тужна унутрашњост замкова у
Старом Лецу.
У замковима Старог Леца има око четири стотине људи који
су пре времена остарили и који су се пре времена уморили од
живота.
Чини се да су између тих зидина смештени сви бивши
власници замковаи да помало личе на грађевине које су некада
давно саградили, а које су морали да напусте.
Можда је негде у тој ћутљивој и безвољној гомили Старога
Леца и Бела Ботка који гледа ка својој кули и чека Ему да се појави.
И збиља, сваког другог августа, на Светог Илију, ноћу,
појављује се у једној од соба замка сенка жене са дугом косом
која гледа у банатску равницу у правцу Старог Леца. Отуда толико
проклетства, на тако малом простору, откуда толико несреће...
Шта је згрешила фамилија Данијели, да након њеног одласка,
зидове замка настане сенке помрачених умова и измождених
тела.
Да ли је ико из те фамилије једним метком убио јелена

виторога и срну сапатницу, или је можда отац бацио око на кћер,
брат на сестру...
А шта се догодило у Капетанову? Вероватно је Бела Ботка
градећи замак, случајно у његове зидине уградио сокола
сломљених крила.
Капетаново је данас скоро потпуно реновирано. У њему се
ништа више не налази, али није напуштено. Онај старац, који је
на Светог Илију 1938. године упозорио Белу Ботку на несрећу,
саградио је крај Капетанова једну малу чатрљу и одржава замак.

Попут остарелог кључара успомена, на откосима једног
времена старац шиша и мази свога Дон Кихота, своју успавану
лепотицу, знајући да ће се ускоро пробудити.
Сав се предао замку, и ужива да крчи честар око њега, само
се растужи, када се по неки пут на коси или грабљама задржи,
уместо сушене траве или жита, прамен плаве косе.
Сваке године, ноћ пред Светог Илију, старац односи у Стари
Лец, напитке од трава које је набрао око фонтане Капетанова док
је ова још радила. Те напитке он дотура ћутљивим становницима
Старог Леца.
Идуће ноћи, када репатице почињу да шарају небом, а Илија
громовник стане пребројавати земаљске грехове, захваљујући
чудесном напитку, остарели и ћутљиви заточеници замкова
у Старом Лецу, пролазе кроз зидове и држећи се за руке
опкољавају Капетаново.
Сви бивши власници замкова се тада попут неког давно
изумрлог пламена моле дугокосој сенки господарице у највишим
собама замка.
Дух Еме Ботке, попут рибарске жене, стрпљиво чека зору,
само повремено поздрављајући душе тих људи који су некада
давно остали на некој другој обали, у неком другом сну.
За то време старац пали на улазу у замак ватру и плаче. Не зна
зашто, али мора...
Грб породице Ботка на источном забату (лав са круном који
у шапи држи звезду) почиње да светли и редовно се чује рика.
Мештани суседних села сматрају да се ипак ради о грмљавини.
Ако падне киша и угаси старчеву ватру, кажу биће родна година.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ПРЕДСТАВЉЕНЕ СКУЛПТУРЕ МИОДРАГА РОГАНА

Прошлог четвртка у великој
галерији Културног центра Вршац
отворена је изложба скулптура
Миодрага Рогана.
Миодраг Мишо Роган рођен је
1966. године у Сечњу, завршио је
Факултет примењених уметности
и дизајна у Београду, а излагао је
на више самосталних изложби у
земљи и иностранству. Значајан број
његових скулптура налази се у јавним
просторима.
Важан елемент у настајању

уметничких облика и деловање
кроз моделе промишљања о форми
представља вид активности поетског
капацитета и искуствене естетике
и њеног композита. Континуирано
деловање се непрекидно развија
као
пулсирајући
организам
који истражује, креће се, осваја,
трансформише се, и на тај начин служи
за активирање главног резервоара
уметничке целости где бивстује идеја.
Идеја је главни покретач односа
личног и естетског и дефинише

стварност и поимања уметничког у
себи. Тражити и проналазити идеје
изнова и њихова реализација је
питање трајања и постојања.
Његова филозофија се труди
једино да га учини блиским самом
себи. Његов циљ није да конструише
један свет у коме би могао да не
постоји, нити да постави универзалне

класификације. Али, извући га на
његову светлост, учинити да заиграју
његове опруге, ујединити оно што
околност не уједињује, разјединити
оно што је случај сјединио, ублажити
његову неодређеност, пружити се да
би нашао своје границе, ограничити
се у општем и одбацити се читав.

ИЗЛОЖБА НАКИТА СРЕДЊЕГ БРОНЗАНОГ ДОБА

„РИТАМ СПИРАЛЕ“ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

У Градском музеју Вршца у згради „Конкордије“
отворена је изложба „Ритам спирале“. У питању
је реконструкција костима и накита средњег
бронзаног доба, а ауторка изложбе је Анђелка
Путица, виши кустос археолог из Градског музеја
Сомбор.
-Ово је прича испричана кроз археолошку
призму и део је древне прошлости, која је
опет веома блиско повезана са културама и
цивилизацијом Европе. Друштвени поредак
појединца у ширем контексту живота у бронзаном
добу прелазећи из оквира науке доводе нас до
одређених претпоставки везаних за идентитет и
положај који појединац стиче у заједници током
времена. Групе артефаката које се појављују као
део погребног инвентара (остаци одеће, накита,
прилози у гробовима) откривају нам информације
које се односе на пол, године старости, статус особе
у време смрти, а понекад информације везане за
саму смрт – истиче ауторка изложбе.
На изложби је представљен накит културног

комплекса познатог као Hügelgräber, односно
Култура гробних хумки, средњег бронзаног доба
који се у оквиру регионалних варијанти издваја
у изради металних предмета и производњи
керамике. Ритам спирале су задала двадесет и два

фрагмента бронзаног лима, на којима је урађен
конзерваторски третман са циљем првобитне
реконструкције изгледа предмета — наногвице.
Наногвица је накит израђен од широке траке
бронзаног лима, са више или мање наглашеним
централним ребром, које се завршава спиралним
диском од жице кружног или четвртастог пресека,
на оба краја. Део су инвентара женских гробова
Културе гробних хумки на територији средње
Европе, ношене као део накита на ногама. Бронзана
наногвица из Колута, на основу података, добијених
конзерваторском анализом и током процеса
реконструкције, састојала се од две спирале са
по три навоја, украшене пунктираном таласастом
линијом.
- Ношење накита, његов сјај и форме, распореди
по телу и одећи, замишљени звук метала у покрету
власника, боје и рефлексије бронзе, свакако су
представљали вид социјалне презентације, личне
и полне промоције као и представу моћи – истакла
је ауторка.

КОВ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ КЊИГА У НОВОМ САДУ

ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА ИЗДАЊА

Књижевна општина Вршац појавила се и ове
године међу најугледнијим издавачким кућама на
недавно одржаном Међународном салону књига
у Новом Саду. Ова издавачка кућа, која је за 46
година постојања изнедрила око 600 наслова, у
међусајамској години објавила је петнаестак нових
наслова.
На главној бини Новосадског сајма запажене
промоције одржали су песници Дамир Малешев
и
Александар
Јовановић,
аутори
КОВ-а.
Представљена су нова издања ове реномиране
издавачке куће па је Новосађанин Малешев,
пре него што је у маниру правог домаћина
„палицу препустио млађем“, своје „Време
одбране“ предочио његовим главним оружјем,
метафором и објаснио мистиком стваралачке
душе, сензибилитета за коју су тишина и „доба
јесени“ како незаобилазни мотиви, тако и амбијент
неопходан за улазак у овај песников поетски свет.

Говорило се о Јовановићевој првој збирци поезије
„Пожуда као узбуна“, којом се аутор „легитимисао“
и испунио је својим видом промишљања, таквом
лириком и речитошћу да је „биографију исписао
изнова“, како каже рецензент ове књиге Драшко
Ређеп. Овај „песник ноћи“ је обраћајући се публици
у духу наслова нагласио пурпурне тонове као знак

полета, којима је бележио стихове као своју химну
слободе, младости и стварања.
Поред поменутих збирки поезије и друга
КОВ-ова издања наишла су на добар пријем код
читалачке публике. У оквиру едиције „Несаница“
пажњу привлаче есеји „У трагању за Лазом
Костићем“ Марте Фрајнд, „Друга историја бића“
Петру Крдуа, „О чему је писао Франц Кафка“ Густава
Херлинга-Груђињског, као и књига „Србадија,
Власи, Швабе и нешто руских кнежева“ Жарка
Васиљевића. У оквиру библиотеке „Атлас ветрова“
издваја се збирка прича „Последњи лав“ Висентеа
Бласка Ибањеса. У библиотеци КОВ објављене су,
углавном, збирке поезије, међу којима се, поред
горе поменутих промовисаних збирки истичу и
„Заједнички епитаф“ Рајка Лукача, „Калемегдан“
Ивана Деспотовића, „Терапија свести“ Благоја
Савића, „Меланхолија“ Габријела Бабуца.
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ПРОМОЦИЈА „ПОСЛЕДЊЕ СТАНИЦЕ БРИТАНИЈА“ И „ЕЛЕН“

У понедељак, 26. марта од 18 часова
Удружење „Тачка сусретања“ приређује
сусрет са писцем Гораном Гоцићем. Том
приликом аутор ће вршачкој публици
представити две најновије књиге: роман
„Последња станица Британија“ (Лагуна, 2017)
и књигу песама „Елен“ (Повеља, Краљево,
2017). У вечери поред аутора учествују:
Милета
Аћимовић-Ивков,
књижевни
критичар и модератор Јелена Маринков,
песникиња. Одломке ће читати Андријана
Милчић, ученица Хемијско-медицинске
школе.
Горан Гоцић је новинар, уредник,
филмски аутор, преводилац, књижевник
и академски професор. Његове је радове
објавило или емитовало тридесетак
медијских кућа на дванаест језика, између
осталих дневници Борба, Политика и
Индепендент; телевизијске станице РТС и
Канал 4; магазини Екран, Sight & Sound и
International Film Guidе.
Радио је као уредник у више медија
(Дневни телеграф, Плејбој, Би-Би-Си
мониторинг). Током рата за југословенско
наслеђе наступао је на глобалним
телевизијским станицама BBC World и
News 24 као политички коментатор, али
је специјализован за питања културе о
којој континуирано објављује текстове три
деценије.
Гоцић је дипломирао енглески језик
и књижевност (Филолошки факултет у
Београду, 1991), а магистрирао медије и
комуникације (Лондонска школа економије
и политичких наука, 1999). Написао је есеје
за двадесет два зборника (Од хуманизма
до мета- пост- и трансхуманизма, Петер
Верлаг, 2016; Деградирана моћ: Медији и
косовска криза, Плуто Пресс, 2000, објављен
на енглеском, норвешком и српском, итд.).

Написао је и четири студије. То су „Енди
Ворхол и стратегије попа“ (Прометеј, 1997),
„Желимир Жилник: Изнад црвене прашине“
(Институт за филм 2003, коаутор, објављена
на српском, енглеском и шпанском језику),
„Како убити Бетовена: Болест у загрљају
културе“ (Завод за уџбенике, у штампи) и
„Емир Кустурица: Култ маргине“ (Wallflower
Press, 2001, објављена на енглеском, српском
и кинеском). Најуспешнија је ова потоња,
коју је двонедељник Обзервер изабрао
међу пет филмских књига године у Великој
Британији. Књига „Култ маргине“ постала је
академски хит, може се наћи у библиотекама
широм света и једна је од најцитиранијих
академских студија коју је написао неки
домаћи аутор.
Учествовао је на десетак документарних
филмова у разним својствима, најчешће
испред камере. Најзначајнији од њих је
„Проклети странци“ (Велика Британија,
2000), рађен за угледни серијал Канала
4 специјализован за истраживачко
новинарство, у којем је радио као репортер
и сниматељ. Филм је освојио телевизијску
награду Prix Europa Special Commendation
(2001). У документарцу „Балкански дневник:
Бугарска“ (Бугарска/Србија, 2010) дебитује у
улози сценаристе и редитеља.
Добитник је две Борбине награде за есеј
о друштву (1996. и 1997), награде „Душан
Стојановић“ за публикацију из области
филмологије (2002/2003). Његов први
роман „Таи“ (Геопоетика, 2013, објављен на
српском, енглеском и македонском) отворио
је нову парадигму у приповедаштву, постао
бестселер и освојио четири националне
награде, укључујући награду „Милош
Црњански“ (2011/2013) и Нинову награду за
роман године (2014) те ушао у шири избор за
међународну Даблинову награду (2015).

ОДРЖАНА ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

НАЈБОЉИ УЧЕСНИЦИ 29. МАРТА У КОВИНУ

У петак, 16. марта у просторијама
Културног центра Вршац одржана је
Градска смотра рецитатора „Песниче
народа мог“. Такмичаре је оцењивао
жири који је радио у саставу: Јелена
Маринков, књижевница, Слободан
Ђекић,
председник
удружења
„Вршачки
књижевни
клуб“
и
Кристијан Какован, мастер учитељ.
На смотри је наступило педесетак
ученика основних и средњих школа
из Вршца и околних села.
Према одлуци жирија на зонско
такмичење, које ће бити одржано
29. марта у Ковину, пласирало се
четрнаесторо учесника.
У конкуренцији млађих основаца
најбољи су били: Гала Ратковић,
ученица првог разреда ОШ „Јован
Стерија Поповић” Вршац, која је
рецитовала песму „Мала принцеза“
Драгана
Павловића,
Дијана

Дмитровић, ученица другог разреда
ОШ „Јован Стерија Поповић” Вршац,
са „Плавооком песмом” Велимира
Милошевића, Естера Тајкуна, ученица
трећег разреда ОШ „Кориолан Добан“
из Куштиља, која је рецитовала
на румунском језику песму „Fetiţa
alinată“, Отилије Казимир, Виктор
Влад Болдовина, ученик четвртог
разреда ОШ „Олга Петров Радишић“
Вршац са песмом „Iarna pe uliţa“,

Георге Кожбука, на румунском језику,
и Млађана Кларић, ученица четвртог
разреда ОШ „Бранко Радичевић“
Уљма, која је говорила песму „Стонога
у трговини“, Лука Паљернака.
Међу ученицима виших разреда
основних школа, пласман на зонско
такмичење остварили су: Милана
Савић, ученица петог разреда
ОШ „Бранко Радичевић“ Велико
Средиште, са песмом Добрице Ерића
„Насмешите се када кажете дете“,
Марија Драгичевић, ученица шестог
разреда ОШ „Вук Караџић“ Вршац,
са песмом „Гледајући у дрвеће“ Ане
Ристовић, Јована Спасојевић, ученица
шестог разреда ОШ „Олга Петров
Радишић Вршац, која је рецитовала
песму „Заљубљивање“ Виолете Јовић,
Анабела Гадишан, матуранткиња ОШ
„Кориолан Добан“ из Куштиља, која је
на румунском језику говорила „Адио“,

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

Михај Еминескуа и Алекса Радојичић,
матурант ОШ „Јован Стерија Поповић”
Вршац, са Киплинговим стиховима
„Ако“.
У Ковину ће се такмичити и
четворо вршачких средњошколаца,
и то: Наталија Дамјанић, ученица
првог разреда Гимназије „Борислав
Петров Браца“ Вршац, са песмом
„Друга страна“ Стефана Симића,
Милица Момиров, ученица првог
разреда Хемијско-медицинске школе
Вршац, која је говорила Преверовог
„Адријена“, Јован Стојшић, ђак другог
разреда Хемијско-медицинске школе
Вршац, који је говорио стихове
„Мирославу Мики Антићу у спомен“
Бране Петровића и Вук Попадић,
ученик другог разреда Хемијскомедицинске школе Вршац, са
песмом „Разговор мале србадије са
отаџбином“, Војислава Илића.

VIN
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ПОБЕДНИК ФЕСТИВАЛА – ША

Међународни
фестивал
вина
„Винофест“, 13. по реду, одржан је
прошлог викенда у хотелу „Србија“.
Традиционална манифестација винара
окупила је педесетак излагача из
земље и иностранства.
Ове године на оцењивање је
предато 179 узорака, од тога 71 у
категорији белих вина, 62 у категорији
црвених, 22 у категорији розе и
15 у категорији специјалних вина.
Оцењивачка комисија, радила је у
саставу: дипл. инж. технологије и
председник комисије Миодраг Кертез,
чланови: инж. физичке хемије - мастер
Саша Попов, дипл. инж. технологије
Владимир Чејић, инж. технологије мастер Софија Ранков, инж. технологије
- мастер Сузана Скелеџија, дипл. инж.
технологије Милан Цуцуљ, дипл.
инж. технологије Васиљ Миловић,
дипл. инж. прехрамбене технологије
Никола Петрашиновић, дипл. инж.
технологије Александар Ивков, дипл.
инж. технологије Биљана Паунов, дипл.
инж. технологије Милован Стојанов и
дипл. инж. воћарства и виноградарства
Никола Лекић.
У категорији белих вина велику
златну медаљу освојили су: совињон
бланк (2017) Подрум Ћојбашић,
Долово и шардоне (2016) Soul Wine из
Вршца. Златне медаље додељене су за
вина: шардоне (2017) Винарије Рњак
из Гудурице, рајнски ризлинг (2017)
Винарије Комазец из Инђије, мускат
отонел (2017) Cramele Resac Румунија,
траминац (2017) Бахус из Гудурице,
совињон бланк (2017) Исидора
Павловића из Вршца, траминац
мирисави (2017) Мачков подрум из
Ирига, бели цуве Катарина (2017)
Винарија Комазец из Инђије, рајнски
ризлинг (2017) Винарије Павловић
из Вршца, шардоне (2017) Подрум
Слобода из Марадика, балерина (2016)
и шардоне (2016) Винарије Галот из
Банатског Карловца, бели бургундац
(2017) Подрум Мирковић из Панчева,
шардоне (2017) Винарије Галот из
Банатског Карловца, бели бургундац
(2017) Столп из Великог Средишта,
шардоне (2017) Винарије Комазец из
Инђије, пино бланк (2016) Soul Wine
из Вршца, царско цино (2016) Crama
Vasilescu из Румуније, шардоне (2017)
Радионица вина Иваниш из Инђије,
фетеаска регала (2016) Craneke Resac
из Румуније, мускат отонел (2017) Dealu
Durului из Румуније, траминац (2017),
Подрум Мирковић из Панчева.
У категорији црвених вина Велика
златна медаља додељена је за купажу
Feteasca Neagră&Cabernet Sauvignon
(2015) Domeniile Anastasia из Румуније.
Златне медаље припале су винима:
купажа каберне, мерлот, совињон
(2017) Винарија Станимировић из
Јабуке, каберне совињон (2016)
Радловић из Кикинде, каберне совињон
барик (2016) Винарије Станимировић
из Јабуке, мерлот (2013) Domeniile
Anastasia из Румуније, каберне совињон
(2017) Dealu Durului из Румуније,
каберне совињон (2017) Подрум Свети
Теодор Долово, цуве каберне и мерлот
(2016) Радловић из Кикинде, мерлот
(2016) Подрум Косановић из Старе
Пазове, вранац (2017) Подрум Драган
из Панчева, каберне совињон (2017)

Винарије Станимировић из Јабуке,
каберне совињон (2015) Винарије
Рањак из Гудурице, Feteasca Neagră
(2015) Ardeleanu Sorin из Румуније,
каберне совињон (2015) Радловић из
Кикинде, купажа каберне и мерлот
(2017) и каберне совињон (2017)
Подрум Ћојбашић из Долова, купажа
мерлот и каберне совињон (2014)
Domeniile Anastasia из Румуније.
Златне медаље у категорији розеа
додељене су за вина: розе (2017)
Cramele Recas из Румуније, розе (2017)
Радловћ из Кикинде и фреска – росе
(2017) Винарије Ђорђе из Банатског
Карловца.
У категорији специјалних вина златна
медаља додељена је за: гала (2016)
Галот из Банатског Карловца, бели
бермет (2017) Винарије Станимировић
из Јабуке, бермет бели (2017) Винарије
Комазец из Инђије, бермет розе (2017)
Слобода из Марадика, бермет (2017)
Подрум Миливојевић из Инђије, мускат
отонел (2017) Cramele Recas из Румуније,
бермет (розе) (2017) Радионица вина
Иваниш из Инђије, црвени бермет
(2017) Винарији Станимировић из
Јабуке и бермет (2017) Ђорђо Кртолица
из Инђије.
За најбоље вино 13. „Винофеста“, по
оцени стручне комисије и за великог
победника Фестивала, проглашена је
Винарија Soul Wine из Вршца и њихов
шардоне из 2016. године.
Осим награда за најбоља вина,
ове године Туристичка организација
Вршац за изузетну презетацију
доделила је диплому Етно кући „Динар“
уз образложење да је од оснивања
до данас, Етно кућа „Динар“ најбољи
промотер
гастрономије
Баната,
препорука да се поново дође у Вршац и
открије још по нешто од богате понуде
овог града.
Награде најбољима, ове године
уручили су председник комисије
Миодраг
Кертез
и
директорка
Туристичке
организације
Вршац
Јулкица Митрашиновић.
- Традиција вина и грожђа, дуга више
од 500 година, била је у основи идеје
Туристичке организације Вршца када
је кренула да се реализује ова велика
манифестација. Расли смо из године у
годину захваљујући, пре свега, нашим
излагачима и свим људима који су
добру вибрацију „Винофеста“ ширили
даље. Успели смо да поставимо
ову манифестацију као један од
главних брендова града, поред „Дана
бербе грожђа“ – рекла је Јулкица
Митрашиновић.
Истичући задовољство због одличне
посете овогодишњег „Винофеста“,
градоначелница
Вршца
Драгана
Митровић нагласила је да су се на 13.
„Винофесту“ појавиле и нове винарије.
- Интересантно је такође да су многе
породичне винарије послале своје
млађе представнике, што сведочи о
томе да се ова врста производње вина
преноси са колена на колено – додала
је градоначелница.
Поред богате понуде вина, посетиоци
Фестивала прошлог викенда су уз звуке
тамбуре имали прилике и да уживају у
разноврсној понуди традиционалне
кухиње.
Т.С

ФОТОРЕПОРТАЖА

АРДОНЕ ВИНАРИЈЕ SOUL WINE
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
A MUZSLYAI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
ÉS A HÓFEHÉRKE ÓVODÁBAN

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megünnepelték az
anyanyelv nemzetközi
napját
K

osztolányi Dezső: „Csak
anyanyelvemen lehetek igazán én...” idézetével
a muzslyai Szervó Mihály
Általános Iskola mindkét
épületében és a Hófehérke Óvodában megünnepelték az anyanyelv nemzetközi napját. A helybeli iskola alsós és felsős tanulói
- a tanítók és tanárok közreműködésével - alkalmi
műsor keretében magyar
és szerb nyelven méltatták
az anyanyelv fontosságát, a

»A megújult tetőzettel

Megújult az iskola tetőzete
A
nemrégiben befejeződtek a tetőfelújítási munkálatok a nagybecskereki Sonja Marinković Általános
Iskola épületén. A munkálatok
elvégzéséhez szúkséges pénzeszközöket az iskola a Tartományi Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi
Titkárásásg, a Vajdaság Autonóm Tartományi általános és
középfokú oktatási és nevelé-

»Az ünnepi músor az iskolában

„

A kedvező időjárási
viszonyok lehetővé
tették, hogy a
munkálatok
a téli időszak
ellenére, nagyobb
fennakadások nélkül
folyjanak

MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZ

Magyarittabén a
János vitéz

»Munkálatok közben
si és a diákjóléti intézmények,
valamint az iskoláskor előtti intézmények létesítményeinek
újjáépítése, átépítése, szanálása és beruházásos karbantartása 2017. évi finanszírozására és
társfinanszírozására kiírt pályá-

zatán biztosította. A felújítási
munkálatok 3.600.000 dinárt
tettek ki. A kivitelező a nagybecskereki MV Invest cég volt.
A kedvező időjárási viszonyok lehetővé tették, hogy a
munkálatok a téli időszak el-

lenére, nagyobb fennakadások
nélkül folyjanak, így a munkálatok a tervezett időpontra be
is fejeződjenek. A teőfelújításával az iskolának egy igen égető
és régóta húzódó problémát sikerült megoldania.

RENDHAGYÓ HITTANÓRÁT TARTOTTAK A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Elias atya a csernyei iskolában

F

euár végén Elias Ohoiledwarin SVD atya ellátogatott a magyarcsernyei Petőfi
Sándor Általános Iskolába, ft.
Szemerédi Pálatya kíséretében.
Aznap közösen, pontosabban
Elias atya tartotta a hittanórákat. Az iskolában a gyerekek
nagy örömmel fogadták Elias
atyát, aki gyorsan megtalálta
a közös hangot a gyerekekkel.
Hittanórát tartott, énekelt, gitározott, közösen énekeltek,
majd imával zárták az órát. Elias atya egyik fő üzenete az volt,
hogy tanulni kell, mert tanulás

muzslyai ovisok pedig vendégül látták a nagybecskereki „Dečija radost” Óvoda növendékeit, akik egymásnak egy-egy szavalattal és tánccal kedveskedtek.
A műsor keretében a Nagybecskereki Női Kezdeményezés Egyesület (Ženska
Inicijativa Zrenjanin – ŽIZ)
és a Városi Könyvtár képviselői kétnyelvű könyvcsomagokat čs kifestőket ajándékoztak mindkét óvoda kicsinyeinek. BORBÉLY TIVADAR

nélkül nehéz boldogulni, tanulni kell, hogy képzettek legyenek a fiatalok, mert az övéké a jövő.
A nap egyik legérdekesebb
órája az volt, amikor a hetedik
és a nyolcadik osztályban közös földrajz-hittanórát tartott
Elias atya, Jelena tanárnő és
Pál atya.
Elias atya Indonéziából
származik és már több mint tíz
éve Európában él. Több évet
töltött Magyarországon, ahol
megtanult magyarul beszélni,
rövid ideig Amerikában is te-

»Elias atya órát tart a magyarcsernyei diákoknak

vékenykedett az ottani magyar
katolikus közösségben, majd
Nagybecskerekre került, most
a Nagybecskereki Egyházmegyében tevékenykedik, és már
tanul szerbül is.

„

Az egyik
legérdekesebb óra a
földrajz-hittanóra volt

Az atya mesélt szülőhazájáról, Indonéziáról, az ottani életről, az éghajlatról, a vulkánokról, az ottani táplálkozási szokásokról. Elmondta, hogy ott
nagyon sok halat fogyasztanak,
míg a csernyei gyerekek nemigen dicsekedtek azzal, hogy
hányszor esznek hetente, vagy
évente halat. Az atya elmondta, hogy Indonézia szigetország, Ázsia térképén megmutatta, hogy ő melyik szigetről
származik, és elmondta, hogy
neki személyesen nagyon hiányzik a sok víz, mert arrafelé, mindenfelé hajókkal közlekednek, egyik szigetről a másikra, vagy esetleg repülővel.
Az atya elmondta, hogy Indonéziában többfajta vallás van,
és szépen megférnek egymás
mellett. Ő keresztény katolikus
vallású, és amikor diák volt, ő
volt az egyetlen katolikus az
osztályban. Nagyon sok muzulmán barátja van, és szépen
megegyeznek.
A diákok érdeklődve figyelték az előadást és nagy örömmel énekeltek, zenéltek is
együtt.
NAGYBECSKETEKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A

magyarittabéi Téli találkozók elnevezésű rendezvény keretében a nagybecskereki Madách Színház vendégszerepel a településen szombaton március 3-án. Az ittabei közönség Kacsóh Pongrác, Heltai
Jenő, Bakonyi Károly János vitéz című daljátékát
láthatja 19.00 órai kezdet-

tel. Kacsóh Pongrác daljátékát Venczel Valentin állította színpadra Nagybecskereken
A Madách ezen előadása a színház fennállásának
hatvanötéves évfordulójának az alkalmából készült,
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

»Iluska és Kukorica Jancsi
SIKERES VERSENYZŐK

Szép eredményeket
értek el az iskola
diákjai
A

nagybecskereki Sonja Marinkovic Általános iskolai diákjai szép eredményeket értek el az
idei községi fizika és matematika versenyeken.
Zázrovity Zsolt, 6/3 osztályos tanuló 3. helyezést ért el a
községi fizika versenyen. Nagy Anna, 6/2 osztályos tanuló első lett a községi matematika versenyen.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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
Продаје
се
локал
површине 30 м2 у улици
Немањина 3. Информације на
телефон: 013/805 117.

Продајем кућу у Павлишу, стара
градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа, гаража,
плац 720 квадрата, воћњак, виноград,
може и замена за двособан стан у
ужем центру Вршца уз доплату. Врата
балконска, дупло стакло, Словенијалес,
нова.Тел: 064/280-5862, 013/837-631
Продајем новију спратну кућу са
двориштем и баштом у Панонској улици
у Вршцу бр. 62. Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са велиим
плацем на Широком билу – екстра
повољноТел: 060/022-9643
Продајем 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. 064/13-23663 и 063/75-79-722.
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.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 m² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел. 062/82548-51 и 061/49-49-252.
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.
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. 064/51069-06.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
2
m , 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.

На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77m2 и 67 m2,
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.
На продају кућа у центру града,
реновирана, одмах усељива, у Змај
Јовиној 25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни објекти
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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 m² на 4,7
ари плаца. Повољно. Тел. 060/0302-111.
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
m², 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 m² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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 110m² на
два нивоа на Војничком тргу,
комбиновни петокрилни орман са
4 фиоке, тросед на развлачење, тв
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан.
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 m² 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.
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.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/740-12-10.
Продајем спратну кућу са
гаражом са плацем 700m². 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 m², 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
m² 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 28m², КО Уљма потес
„Велика бара“ (Локва) пар. бр.
3210/1, трећа класа, 57 ари и 55m²,
КО Павлиш потес „Белуцае“ пар. бр.
1452, друга класа, 74 ари и 98m². Тел.
062/133-09-79.
Продајем стан од 46 m² 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
m², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35.
На продају спратна кућа на
плацу од 700 m². 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 m², плац 438 m², комплетна
инфраструктура, за становање и
адаптацију. Сада фиксно 11.000 €.
Тел. 062//157-6580 звати 18-20 часа.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/030-21-11.
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
m², помоћне просторије 45 m² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99.
Продајем стан 43 m² у центру
Вршца, Реновиран, Тел. 833-478.
Кућу продајем, хитно, изузетно
повољно ул. Кајмакчаланска 25,
10 мин од центра. Стамбени део
77 m², плац 438 m², комплетна
инфраструктура, за становање,
одмах усељива и адаптацију. 11.000
€ Тел. 062/157-65-80 Звати од 18 до
20 часова.
Купујем једнособан стан у
Вршцу. Телефон: 060 16-32-372
Продајем једнособан стан 43
m², приземље, средина, Архитекте
Брашована 8/2. Тел. 805-095.
У Јанову на продају две куће
једна до друге са плацом. Једна је
кућа са струјом, водом, подрумом
64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са
воћњаком, лешником, виноградом.
Друга је викендица са плацом око
3.000 м². Тел. 064/45-65-919.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око 110
квадрата) воћњаком, баштом и
пољопривредним
земљиштем
све укупно 5807 квадрата. Кућа је
легализована, (дневни боравак,
кухиња, две собе, остава,
купатило са wc и поткровље),
вода, струја и канализација. Има
пољски wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.Тел: 069/29069-53

Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински
решо, кухињске елементе, шиваћу
машину, дечији креветацм дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44.
Купујем кућу или једнособан
стан. Тел. 060/16-32-372.
Продајем кућу, изузетно
повољно, ул. Кајмакчеланска 25,
10 мин. До центра. Стамбени део
77 m², плац 428 m², комплетна
инфраструктура. За становање
и адаптацију. 11.000 еура. Тел.
062/157-65-80, звати од 18 до 20
часова.
Продајем кућу у Белој Цркви,
249m2 и 10 ара плаца, на лепој
локацији. Могућност разних
комбинација, телефон 062-28-55-27
Купујем
два
ланца
пољопривредног земљишта у КО
Вршац за вечито. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/45124-75.
Продајем куће у Ритишеву
на парцели 12а и 23м², куће су
ограђена са помоћним објектима и
економским двориштем и великом
баштом. Тел.. 064/133-5159
Продајем кућу 150 м² на плацу
9 ари, ужи центар Вршца, близу
поште. Тел. 064/121-62-62.
На продају кућа са сутереном
ул. Првомајска 115/б (преко пута
ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са
виноградарском кућицом у потезу
„ Козлук-Мајдан“, десна страна
погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210.
Продајем 60 ари на брегу
потез „Павлишко брдо“ погодно за
виноград и воћњак као о пчеларе.
Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.
На продају спратна кућа са
свом инфраструктуром шири део
центра. Може замена или договор.
Тел. 064/280-58-81.
Продајем двособни ста 51,5
м² у Вршцу, приземни са нуз
просторијама и гаражом, укљижен
без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00
Продајем кућу од 53м² са
помоћним објектима 121м²,
плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-8668

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97m2, 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 m², 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 m2, 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
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 m² са
великим двориштем, гаражом
за ауто на углу улице Копаоничке
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30.
Потребна
кућа
за
становање жени са двоје деце
у Пландишту или у околини,
за чување и одржавање. Тел.
062/872-72-04
Жени са двоје деце
потребна кућа за становање,
чување и одржавање, у
Маргити. Тел. 062/872-72-04.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или самицу.
Гарсоњера је прелепа а цена
повољна. Тел. 064/35-12-026.
Продајем или издајем
једнособни стан од 42 m²
на Војничком тргу, стан је
реновиран
и
комплетно
опремљен. Тел. 060/020-11-74.
Продајем једнособни стан
у центру површине 35 m² (соба,
кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или самицу.
Гарсоњера је прелепа, а цена
врло повољна. Тел.064/35-12026.
Нов лоkал за издавање
у ул. Жара Зрењанина бр. 77.
П=33m²са санитарним чвором,
велиим ал. Излогом и металном
роло решетом(заштита). Цена
150€. Тел. 064/123-17-56.
Издајем трособан стан,
полунамештен, слободан Тел.
061/117-51-92.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/5152-245.
Издајем пословни простор
у ул. 2.октобра у Вршцу, погодно
за магацин. Тел. 064/125-53-76.
Издајем
двособан
намештен стан у Београду,
у близини болнице ВМА.Тел.
062/403-127.

РАЗНО
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.
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063/266-096.
Продајем дечији дрвени креветацса
два мадраца добро очуван. Тел.
064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871-092 и
061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-98.
Продајем моторе који су у ауту од
реноа 5, голфа2 бензинца, југа флориде
и заставе 101. Тел. 063/275-986.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман за
одлагање гардеробе. Тел. 063/70-85-735.
Помагала би старијој особи. Тел.
064/288-03-47.
Поштена и вредна жена служила би
старије особе и радила по кућама. Тел.
061/643-15-56.
На продају оџачки круњач (крупара)
за кукуруз црвене боје у исправном
стању. Цена 100 евра није фиксно. Тел.
069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто и две
баштенске гарнитуре. Тел. 063/199-9111.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима. Имам
искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у кућним
пословима и неговању. Продајем
трпезаријски сто и четири столице. Тел.
064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел. 064/12317-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година за
дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5 кг,
роштиљ на струју, гуму спољну за фићу,
гуме комплет за југо и заставу101, ауто
куку за бубу, женски бицикл „рог“ .
Повољно. Тел. 064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара, лисичје
крзно, крзнену бунду, патике кожне
мушке бр.43 два пара, фиксни телефон 3
ком. исправна и кауч. Тел. 064/168-58-94.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2 ком.
Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18 реди
запрежна преправљена на трактор.
Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата храстова
3 ком, 3 прозора двокрилни 120х140 са
вакуум стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“ 240
л. усправан са пет преграда у радном
стању, потребна замена термостата.
Цена 5.000,00 дин. Тел. 064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер. Нов.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер шерпе
(6 л), кофи мејкер, машину за судове за
6 комплета, машиницу за мак и ручну
сецкалицу за поврће. Тел. 060- 0- 833939.
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.
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
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за
компјутер, канцеларију и погодан
за кућну употребу, са делом
за тастатуру на извлачење. У
одличном стању, као нов, повољно.
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.
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.
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Продајем клавијатуру КОРГ ПА
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и
бицикл „Caprioli“ брдски 21 брзина.
Тел. 062/880-51-33.
Продајем
комбиновани
шпорет (струја-плин) „Горење“.
Повољно. Тел. 064/18-65-244.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма
идеале са мадрацем за једну особу
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42,
браон. Тел. 064/131-91-28.
Продајем брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу
велики формат са ознаком. Тел.
061/31-10-734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац
и бијну шаренолисну шефлеру
висине око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску
пећ Темпо 4, плински бојлер,
сто за дневну собу(дрвени),
гаражна врата, дечији бицикл,
тврда носиљка за бебу, музичка
љуљашка за бебу (до 6 месеци) на
батерије, седиште за кола за бебу
(до 6 месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем емајлиране канте од
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и
064/ 28-58-62.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
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,
припрему 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. 064/186-5244.
Продајем електрични грил,
роштиљ, француски, 3000 W,
температура приликом печења
до 300Сº, димензија 40х40цм,
дебљина плоче 1цм. Тел. 063/8629749.
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.
Продајем велике фикусе.
Тел. 833-478.На продају два
хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37420.
Радио би домаћинске
послове у кући и око куће,
чистио олуке, као и остале
послове. Тел. 064/45-36-503.
Продајем ракијем ракију
од кајсије, шљиве, грожђа и од
виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Продајем
санке
изузетан квалитет, велика
носивост,
демонтажни
наслон
за
најмлађе,
срвене,плаве,зелене.
Тел.
065/529-36-02.
Дводелна
судопера,
комбиновани креденац за
трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два
сточића за телевизор, комода
за постељину. Тел. 061/18-44316.
Све поправке у кући из
грађевинског дела (кров,
зидање, бетонажа, фасада,
малтерисање)
вршим
повољно и квалитетно у року.
Тел. 061/265-62-04.
Продајем
телевизор
„Самсунг“ цена по договору.
Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кауч, дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали
прозор 60х60 са шалоном два
ТВ сочића. Тел. 061/18-44-316.
Продајем
фрижидер,
балоне за ракију(обучени),
кауч, викендицу на ватинском
путу. Тел. 806-158.
Продајем пола ланца
земље код Шинтераја. Цена
по договору. Телефон 063- 8826-144.
Продајем плинске пећи,
тики бојлер и косилицу за
трактор. Тел. 064/047-54-90.
Откупљујем орах у љусци и
језгру. Тел. 063/257-823.
Повољно
продајем
јечам и тритикал за стоку,
некоришћену гуму за ладу
„Браум“ 165х80х13, пећ на
чврсто гориво и плин, домаћу
свињску маст, мали сто за
дневну собу, очуван трокрилни
прозор са ролетнама. Тел.
064/04-75-490.
Продајем : 4 кауча, сто са
4 фотеље, ормане за одела,
комп. Сто, комоду, тепихе, пл.
шпорет, 2 витрине, машину
за шивење, веш машину. Тел.
013/834-891.
Пекарске пећ за продају.
Тел. 064/197-90-69.
Продајем
очувану
тракторску приколицу, марке
„Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72.
Продајем дечија колица,
тепих стазу, бојлер „Тики“,
цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем кровни носач
за кола, буре за нафту од 200

литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124
Тражи се брачни пар без
деце, који ће неговати старицу
(76) доживотно, у селу Велики
Гај. Оставиће им солидну кућу
и 6 ланаца земље. Тел. 809-184.
Продајем зидну панел
грејалицу на струју. Цена
3.000,00. тел. 060/740-12-10.
Продајем
хармонику,
мотор томосм, сто и столице,
огледало са ормарићима
за купатило, туш кабину,
хармоника врата, витафон и
решо на плин. Тел. 065/803-1606.
Продајем шалоне 140х140,
шалони 220х140, прозор са
вакум стаклом 60х60, прозор
80х60 са шалоном, тучану каду
90х90. Тел. 064/121-62-62.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин
м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица,
две фотеље, врата дрвена и
решо плински са 3 рингле. Тел.
013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови. Тел.
064/163-0118.
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први
власник, могућ договор. Тел.
064/819-9260
На продају југо корал60. Цена
по договору. Тел. 060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.Тел: 2891-209
На продају Југо 55. Тел:
063/844-8994
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.

Ланчија- ТЕМА, дизел,
исправна у возном стању,
није регистрована. Тел.
060/74-012-10.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 38, БРОЈ 900, 22. МАРТ 2013.

„ЧАРОБЊАК“- КАРТА ЗА
ПАРИЗ

Балетски студио „Ивана“ из Вршца након великог успеха
постигнутог на такмичењу у Будимпешти, жели да се представи на
престижном балетском такмичењу у Паризу.
У жељи да прикупе средства за одлазак на поменуто такмичење,
балерине овог студија одиграле су позоришну представу„Чаробњак
из Оза“ , у Народном позориштту „Стерија“, 16. марта. Приход од
продатих улазница искористиће за карту за Париз, за Европско
првенство у балету, у априлу ове године, за које су се квалификовале.

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 (114)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVI. ОДЕЉАК
1804-1817.

ВРШАЦ ПРИВИЛЕГИСАНИ КОМУНИТЕТ

Вршац се заузима и добија права једне слободне и краљеве вароши. - Спајић у Бечу. – Распре са
Комором. – Фрања II. потписује у Вршцу правицу, по којој ово место постаје условно слободна краљева
варош. – Полет општине. – Нове невоље: пожар, олуја од 16. јулија 1816. – Црквене и школске вести.

- Балетски студио „Ивана“ приказао је велики богат и шаролики
спектакл - бајку мјузикл „Чаробњак из Оза“, премијерно приказану
децембра прошле године. Пошто су нам потребна средства за
међународно такмичење у Паризу, приказали смо поново ову
представу у којој су учествовале девојчице од 2 до 18 година и
на сцени се појавило више од 120 учесника. За ову потребу нашег
студија желели смо да покажемо нашим пријатељима, гостима,
родитељима шта смо научили за све ове године. То је био велики
спектакл за све посетиоце који су дошли у Народно позориште
„Стерија“ За све ове године уназад имали смо тежак, али успешан
рад, а имамо и велико умеће што је наша публика видела ове вечери.
На такмичењу у Паризу, за које смо прикупили паре, учествује око
5000 такмичара. Ми ћемо на ово међународно такмичење, које траје
од 27. до 30. априла, да поведемо 60 наших чланова. Такмичићемо се
у класичном и модерном балету, у соло и групним кореографијама.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 38, БРОЈ 900, 22. МАРТ 2013.

ПЕТИЦА ЗА ХУМАНОСТ

Обележавајући светски дан позоришта за децу, чланови Школе
глуме за децу Еду тетара организовали су хуманитарну акцију
помоћи породици Јовановић из Загајице. Мали велики глумци
прикупили су одевне предмете и у среду, на Светски дан позоришта
за децу, обишли осмочлану породицу Јовановић која живи у
сиромаштву.
- Ова осмочлана породица годинама живи без струје, храни се
једном дневно, објашњава Бојана Иванов - Ђорђевић, председница
Еду театра. Шесторо деце и младих од 4 до 20 година, живећи у

оваквим условима, нису имали прилике да се сретну са позоришном
уметношћу намењеном њиховој генерацији. Зато смо одлучили да
им приредимо позориште у њиховој кући - чланови Школе глуме
Еду театра одиграли су представу „Страшило“ у дворишту породице
Јовановић у Загајици.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Када је год. 1807. мађистрат избројао народ,
нашао се овај резултат: На немачкој страни
беше 723 дома, 3019 становника с домом, а 546
без домова, на српској страни пак беше 1321
дом, 5222 становника с домом ,а 845 без домова,
укупно дакле бројао је Вршац онда 2044 дома са
9641 становником 1).
За три године, 1805,1806. и 1807. било је
просечна прихода : 49.525 ф 16 5/6 н. а расхода:
40.569 ф 52 1/12 н, што је износило сувишак од
8955 ф 24 9/12 н. у години 2).
Један од првих послова беше мађистрату
да се збрине за стабилан стан. Донде не беше
општинског дома, у задње време држан је дом
трговца Максима Спајића под закуп. Но год.
1817. на понуду сопственика, Ђорђа Љотића,
купљен је 3). Двокатан дом његов за 30.000 ф и
препуштен за општински дом.
Те године истом почело се озбиљно радити
и на уређењу еснафа. До тада могаше сваки
занатлија да ради свој занат, ако је за то имао
дозволу од мађистрата. Српске занатлије
имађаху још од краја 18. столећа у особи
једног сенатора свога еснафског комесара. На
основу нове уредбе добију засебног комесара и
немачке и српске занатлије. На молбу овдашњих
занатлија израде комесари 1806. нарочиту
„еснафску и занатлијску уредбу“ 4), чиме је
занатлијство по невољи уређено било, ако и не
дефинитивно.
Посред тих новина задеси општину грдна
елементарна несрећа, као гром из ведра неба
27. октобра, у ½ 8 сах. Увече, букну у горњој
вароши у 3 (сада Остхајмеровој) улици ужасан
пожар. За два часа прождерао је пламен,
потпомогнут жестоком буром, 138 домова
са припадајућим побочним здањима. Пошто
је истом било време берби, налазило се у
последњима много вина. Бачве и бурад, у којима
је то вино било, распраснула су се, те је из
њих силовито шибао узаврели сок. На многим
местима беше га по двориштима и вртовима
у толикој мери, да су најзад у оскудици воде
шњим гасили пожар. Штета је износила по
званичном попису 323.924 ф 21 н. У корист
невољника наредио је мађистрат, да се купе
прилози међу остановништвом и израдио је код
банатске ђенералне команде, да се по пола цене
могу добити дрва у шумама романско-банатске
граничарске регименте. Најзад је подигао од
коморе зајам од 50.000 фор. уз камату од 5% и
1) „Seelen-Bescheibung“ од год. 1807.
2) Рачун од последњег маја 1808.
3) Економска седница од 8. децембра 1807.

отплату од 6 годишњих рата 5).
Ова несрећа била је поводом, те се боље
уредиле прилике око гашења ватре, што је у
задње време унеколико занемарено било. Тада
су стојале на свима раскрсницама велике бачве
пуне воде. То је тако било све до 1848. године.
Ратови, изазвани Францеском на западу
Европе, имали су и на Вршац утицај, Страхоте
рата до душе није видео овај крај, али су се
и овде осетиле последице. Од 1782. до 1814.,
дакле кроз више од 20 година приносио
је Вршац сваке године на олтар отаџбине
знатне жртве у људима, коњима, новцу и
натуралијама. Али није само општина чинила
то, већ и поједине корпорације и појединци.
Тако су 1806. год. као својевољни прилог платне
занатлије 705 ф 54 н, а трговци 617 ф. 6 н. Услед
закона од 1807. платио је Вршац у име прилога
4200 ф. тако исто платила је онда општина које
у сребру, које у банкама 3016 ф., како би се
одржао тада јако пољуљани државни кредит.
Највише је општина дала 1809. г. Те године осим
што је основан „ландвер“ (ополченије), платило
се као својевољни ратни прилог 1364 ф., а дало
се 2612 меци жита и 2514 меци овса, што је онда
стајало 20.000 ф, осим тога стављено је још 6
инсургената с коњима 5.)
4) Екон. седница од 14. новембра 1807.
5). Акта у вар. Архиви- Забележити нам ваља још, да су 1809. многи
заробљеници били овде интернисани.
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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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ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 17. КОЛО
Раднички (С) - ОФК Вршац 		
0:1
Младост (О) - Раднички (К) 		
3:2
Полет - Будућност			
1:1
Бегеј - Јединство (БК) 			
4:1
Слобода (НК) - Војводина 1928 		
0:0
Јединство (НБ) – ЖАК 			
1:0
Пролетер – Слога 			
3:2
Кикинда 1909 – Козара		
одложено
1.ОФК Вршац
2.Кикинда 1909
3.Козара
4.Слобода (НК)
5.Младост (О)
6.Војводина 1928
7.Будућност
8.Јединство (БК)
9.Пролетер (-1)
10.Бегеј 		
11.Јединство (НБ)
12.Слога
13.Раднички (К)
14.ЖАК 		
15.Раднички (С)
16.Полет

17 12 3
16 10 4
16 9 4
17 8 5
17 8 4
17 8 4
17 7 4
17 7 3
17 7 3
17 6 3
17 6 2
17 6 1
17 5 3
17 5 2
17 3 5
17 2 2

2
2
3
4
5
5
6
7
7
8
9
10
9
10
9
13

39
34
31
29
28
28
25
24
23
21
20
19
18
17
14
8

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

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

ВРШЧАНИ ДОБИЛИ БИТКУ НА ТЈЕНТИШТУ
СУТЈЕСКА - ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:0)

Вршчани су славили важну победу
на тешком гостовању у Сутјесци против
Радничког на стадиону Тјентиште. Меч
који је трајао округло 100 минута и
четири пута прекидан због немилих
сцена на терену и на трибинама,

решио је Милан Војводић, голом из
једанаестерца у финишу меча. Игре
готово да и није било током читаве
утакмице а изабраници тренера Ненада
Мијаиловића били су на тешком испиту
карактера и нерава изложени грубим

Важна победа: ОФК Вршац

стартовима и провокацијама домаћих
фудбалера који су имали императив
победе. Одлука је пала у 70. минуту када
је после одличне акције ВРшчана Белић
главом упутио лопту у небрањену
мрежу а један домаћи дефанзивац је
у стилу чувара мреже избио руком.
Пенал је био неспоран, али су домаћи
протестовали због наводног фаула
над једним играчем Радничког која је
претходила акцији ОФК Вршца. Тренер
Мијаиловић био је задовољан исходом
и није превише коментарисао ток меча.
- У ненормалним условима за игру
успели смо да остваримо циљ. Желим
само да честитам играчима на овом
успеху, били су паметни и невероватно
храбри. Они су хероји. Већ размишљам
о наредној утакмици против Пролетера
из Банатског Карловца. Свакако да је
реч о квалитетној јекипи која је сјајно
стартовала као и ми са две победе.
Спремни смо и желимо да наставимо
низ, закључио је популарни Џими.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПФЛ ПАНЧЕВО 17. КОЛО

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

ОФК ВРШАЦ СЕ УЧВРСТИО НА ВРХУ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

2
3
3
4
5
8
7
8
7
7
8
9
9
8
10
12

1:4
5:0
1:3
3:0
0:1
2:1
2:0
1:0
43
38
34
33
26
25
24
23
22
22
21
18
16
15
11
11

СЛАВЉЕ ВЛАЈКОВЧАНА И ПАВЛИШАНА
БЛИЦ КРИГ
МАЈСТОРОВИЋА

ЕВРОГОЛ ЖИВАНОВА
ЗА ПОБЕДУ

ВОЈВОДИНА (СЕЛЕУШ) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
(ПАВЛИШ) 1:4 (0:1)

ЈЕДИНСТВО - ВОЈВОДИНА (Ц. ЦРКВА) 2:1 (0:1)
Влајковац, судија: Миодраг Козловачки (Сефкерин), стрелци:
Ивановић у 54, Живанов у 71. минуту за Јединство, Горан Пауновић
у 28. за Војводину
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња, Москић, Бирђан, Попов
(од 46. Ракитован), Живанов, Гуја (од 66. Мрђа), Лазин (од 86.
Костадиновић), Ивановић, Милентијевић, Станојловић
ВОЈВОДИНА: Рибаров, Д. Пауновић, Рутић, Марковић, Г.
Пауновић, Јездић, Несторов, Јовановић (од 64. Урошевић), М.
Марковић, Георгијевски, В. Марковић (од 39. Трифуновић) (од 62.
Милованчевић).
Влајковчани су остварили важну победу на домаћем терену после
одличне игре и преокрета у другом полувремену. Гости из Црвене
Цркве боље су почели, повели голом Горана Пауновића средином
првог полувремена, али су изабраници тренера Бате Ракочевића у
наставку, најпре изједначили поготком Ивановића из једанаестерца, а
евроголом Живанова, освојили цео плен.

Судија: Александар Јанковић (Панчево), стрелци:
Шаманц у 81. за Војводину, Гвозденов у 9, Мајсторовић
у 50. и 52, Тошић у 86. минуту за Црвену звезду
ВОЈВОДИНА: Илић, Шаманц, Стефан (од 82.
Себастијан Бончокат), Стојимиров (од 74. Е. Винка),
Георге, Емануел, Гетејанц, Н. Винка, Лака, Павловић (од
63. Дмитровић), Оршић.
Ц. ЗВЕЗДА: Станић, Веселиновић, Поморишац, Тошић,
Чејић (од 87. Делкић), Којић (од 79. Рајин), Мајсторовић,
Ратковић, Тадић, Пуцар (од 52. Јовановић), Гвозденов.
Црвена звезда из Павлиша је одиграла свој најбољи меч
на гостујућим теренима ове сезоне и убедљиво славила у
Селеушу. Јунак утакмице био је двоструки стрелац Бојан
Мајсторовић који је са два гола за два минута решио питање
победника.

ФУ ТС А Л

ФОРУМУ ПРЕДСТОЈИ БОРБА ЗА ОПСТАНАК
ФОРУМ – СРПСКА 3:5 (1:3)

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 16. КОЛО
Форум – Српска 			
САС - Викинг 				
Сопот - Пут-инжењеринг 		
Винтер спорт - Металац Колорадо
Ивањица - Врање 			
Економист - Пожаревац 		
1.Ивањица
2.Винтер спорт
3.Врање 		
4.Пожаревац
5.Сопот 		
6.САС 		
7.Економист
8.Металац Колорадо
9.Српска
10.Форум
11.Пут-инжењеринг
12.Викинг

16 11 1
16 11 0
16 9 3
16 8 2
16 8 2
16 8 1
16 8 0
16 7 3
16 7 2
16 7 2
16 2 2
16 1 0

4
5
4
6
6
7
8
6
7
7
12
15

3:5
4:3
4:4
8:1
9:0
6:5
34
33
30
26
26
25
24
24
23
23
8
3

Вршац, Центар Миленијум,
гледалаца 150, судије: Божовић
(Кула), Јоцовић (НС), Стантић
(СУ), стрелци: Радуловић у 15,
С. Миловац у 28. и 36. за Форум,
Срдановић у 6. и 19, Перишић у
18, Ратковић у 24. и Јовановић
у 32. минуту за Српску, жути
картони: Јанковић, Морариу,
Бихлер, Богдановић (Форум),
Мајсторовић,
Анђелковић
(Српска),
црвени
картони:
Везмар (Форум), Јоцић (Српска)
ФОРУМ: МОРАРИУ, ВЕЗМАР,
ЈАНКОВИЋ,
С.
МИЛОВАЦ,
БОГДАНОВИЋ,
Бихлер,
Анђелковић,
Стојковић,
Б.
Миловац, Борковић, Радулови7,
Радак, Рашић, Н. Богдановић.
СРПСКА:
АВРАМОВИЋ,
АНЂЕЛКОВИЋ,
ПЕРИШИЋ,
РАТКОВИЋ,
МАЈСТОРОВИЋ,

Јоцић, Радмановић, Срдановић,
Недељковић,
Ђуричић,
Јовановић.
Београђанима је заслужено
припао цео плен у узбудљивом
дербију зачеља а после њега ће
свака наредна утакмица за Форум
и Српску бити квалификациона у
борби за опстанак. После раног
вођства које је гостима донео
одлични Срдановић, Форум је
преузео иницијативу, створио
неколико изузетно повољних
прилика и изједначио поготком
искусног Радуловића после акције
Стојана Миловца. Само минут
касније Јанковић је после паса
Миловца имао одличну прилику
да доведе Вршчане у вођство,
али је његов шут зауставила
статива. У јеку офанзиве Форума,
гости су за два минута дошли до

убедљивог вођства. Најпре је
Перишић из слободног ударца
скоро са половине игралишта
изненадио Морариуа, да би нешто
касније
Срдановић
ефектно
завршио прецизну комбинацију
Београђана. Почетком другог
полувремена Ратковић је донео
Српској три гола предности
и практично трасирао пут ка
победи. Од тада су се ређали
урагански
напади
домаћих
играча, али просто је невероватно
какве прилике нису искористили
и каква је чуда на голу чинио
Аврамовић. Најбољи појединац у
тиму Форума, Миловац, закратко
је вратио резултатску неизвесност,
али је дилему отклонио Јовановић,
постигавши погодак у 32. минуту.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
УБЕДЉИВИМ ТРИЈУМФОМ ПРОТИВ ТЕОДА ВРШАЦ ОСИГУРАО ПЛАСМАН НА ЗАВРШНИ ТУРНИР АБА 2 ЛИГЕ

ПУНИМ ГАСОМ У ЧАЧАК
ВРШАЦ – ТЕОДО 91:67 (22:15, 32:17, 21:20, 16:15)

Центар Миленијум, гледалаца
1.200, судије: Тресоглавић (Хрв),
Ђорески (Мак), Мауер (Сло)
ВРШАЦ: Ђерић 3, Пашајлић 19,
Митровић 2, Глишић 5, Кутлешић
12, Вељковић 3, Јововић 2,
Савовић 7, Остојић 5, Момиров 13,
Симеуновић 8, Ђорђевић 12.
ТЕОДО: Хаџибеговић 6, Вушовић,
Поповић 8, Радоњић, Вучуровић 4,
Савић 19, Секуловић 14, Бакић 3,
Калуђеровић, Абрамовић 13.
Мало ко је очекивао да ће Вршчани
као учесници квалификација за АБА
2 лигу и најмлађи тим такмичења
догурати до завршног турнира.
Изабраници тренера Горана Топића
савладали су и последњу препреку
на путу за Чачак и убедљивим
тријумфом против Теода, коло пре
краја, осигурали пласман на фајнал
фоур.
Победа Вршца ниједног тренутка

није долазила у питање а да ће бити
изражена убедљивом разликом
било је јасно почетком друге

четвртине када је Остојић тројком
комплетирао серију 10:0 за до
тада најубедљивију предност од

15 разлике (30:15). Пашајлић је
предводио Вршчане, погодио је 4
тројке у првом полувремену, пратили
су га Момиров, Кутлешић и Ђорђевић.
После двомесечне паузе на терен се
успешно вратио Јововић а сви играчи
Вршца су се до краја уписали у листу
стрелаца.
У другом полувремену су Вршчани
разгалили публику маштовитим
комбинацијама, највећу предност
остварили су 25. минуту када су
водили са 25 разлике (66:41). Гости
после тешког пута и великих проблема
нису успели да нађу снаге да до краја
одговоре на агресивну игру Вршца
и морали су да се задовоље само
отпором који су пружили у другом
полувремену. Вршачка публика је
на крају овацијама наградила своје
љубимце за највећи успех вршачке
кошарке који је остварен последњих
година.

С ТО Н И Т Е Н И С

ТИЈАНА ЈОКИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕВРОПСКОГ
ПРВЕНСТВА ДО 21 ГОДИНЕ У МИНСКУ

Европско првенство до 21 године је
завршено у Белорусији. Наша Тијана Јокић
(17 година), која је на овом првенству
бранила боје Србије у дублу са Сабином
Шурјан била је на корак до освајања
медаље.
Наше репрезантивке су у мечу за
полуфинале биле поражене од белгијског
пара Лунг / Деграф.
Тијана и Сабина су обезбедиле пролаз
међу осам најбољих дублова на овом
великом такмичењу након победе у
драматичном петом сету над турским
паром Јилмаз / Кулачкен са 3:2 и у осмини
финала над фаворизованим Рускињама
Таилаковом и Колиш са 3:0.
Тијана је тренутно у Тунису на
међународном ИТТФ бодовном турниру.

Б О КС

САНДРА МАРАН ШАМПИОНКА СРБИЈЕ
У Ваљеву је у Спортској хали “Студент”,
од 14.-17. марта одржано првенство Србије
у олимпијском боксу за млађе узрасте и
девојке. На такмичењу је наступило око 200
такмичара из 56 клубова а учествовало је
и 3 такмичара БК Гард из Вршца. Сво троје
такмичара су у веома јакој конкуренцији
успели да освоје медаље чиме је овај
успех до сада најбољи на боксерским
такмичењима. Такмичење је по први пут
трајало 4 дана и такмичари су из дана у дан

имали елиминационе борбе да би дошли
до освајања одличија на првенству државе.
Сандра Маран је освојила златну медаљу
у категорији сениорки до 48кг и постала
шампионка Србије за 2018. годину.
Вук Павловић је освојио сребрну медаљу
у конкуренцији јуниора до 66кг и постао
вицепрвак Србије у свом узрасту.
Лазар Вукашиновић је освојио бронзану
медаљу у конкуренцији јуниора до 60кг.

МАЧЕВАЊЕ
БРАЋА СТОЈКОВ НАДЕ ВРШАЧКОГ МАЧЕВАЊА
У суботу 17.03.2018.
На
Међународном
“Ускршњем Турниру” у
Зрењанину учествовала
су
два
пионира
Мачевалачког
клуба
Карика из Вршца, Ђорђе
и Петар Стојков. У
конкуренцији од преко
сто учесника из четири
земље (Србија, Хрватска,
Мађарска и Румунија)
Ђорђе Стојков (2008) је
освојио треће место и
добио бронзану медаљу.
Петар Стојков, иако је био
најмлађи такмичар (2010),
приказао је изврсне
борбе и велику срчаност
и освојио одлично пето
место.
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