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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СПРЕМНЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У АКЦИЈУ „БИРАЈМО НАЈУРЕЂЕНИЈЕ ВРШАЧКО СЕЛО“

ВЛАЈКОВЧАНИ ОДЛУЧНИ ДА ПОБЕДЕ, ЖИТЕЉИ ШУШАРЕ
ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ, УЉМАНИ НИСУ БЕЗ ШАНСИ

Месне заједнице насељених места
на територији Града Вршца спремне
су да се укључе у акцију под називом
“Бирајмо најуређеније вршачко село
2018”. Акцију је покренуло Удружење
грађане „Село плус“, заједно са
партнерима Градом Вршцем, овдашњом
Туристичком организацијом и Јавним
комуналним
предузећем
„Други
октобар“. Најодлучнији да понесу титулу
најлепшег села јесу мештани Влајковца.
-Ми смо се озбиљно намерачили
да освојимо прво место и добијемо
обећане награде, изричит је Сафет
Тихић, председник Савета Месне
заједнице Влајковац. Уредили смо село,
покосили зелене површине, дотерали
све што треба да нам село буде чисто и
лепо. Посадили смо двадесетак туја у
центру села, неке платане испред Дома
културе, као и кестенове код сеоског
гробља. Ускоро ћемо поставити и
тридесетак висећих саксија са цвећем
на бандере у главним улицама. За све то
смо сами сакупили новац, мештани сами
учествују у овоме, исто као и у кошењу
траве и одржавању зелених површина.
Према речима Тихића, остало је још
да се покоси трава код мештана који
су на раду у иностранству. Уз најлепше
село, бира се и најуређеније сеоско
двориште. Влајковчани су одлучили да и
у тој категорији освоје награду.

Шушара је одувек словила за лепо и
уредно село. И мештани овог села ући
ће у трку за трофеј нај села.
-Без обзира да ли акција траје или
не, ми радимо своје, одржавамо ред

Културног центра, спортског центра. Ми
имамо машине и сваког петка примаоци
социјалне помоћи све ураде и то,
заиста, функционише беспрекорно.
Житељи Шушаре послали су већ

Влајковчани засукали рикаве и уредили село
и чистоћу у нашем селу и у сваком
тренутку може да се дође да се види,
каже Тони Фодор, председник Савета
Месне заједнице Шушара. Уз помоћ
прималаца социјалне помоћи редовно
одржавамо комплетне јавне зелене
површине, од гробља, целу улицу око

пар предлога за избор најуређенијег
сеоског дворишта на адресу комисије
која ће кренути у обилазак, а потом ће
и одлучити ко ће добити признање.
Упитан да ли би волео да Шушара
победи као најлепше село, Фодор је
одговорио:

-Знате, ја бих волео да за две - три
године сва наша села деле прво место!
Нису хтели да буду затечени ни
Уљмани. Тренутно је кренуло скидање
сунцокрета, па су се мештани окренули
атарским пословима, али су до сада
успели да ураде доста на уређењу свог
села.
-Уредили смо цвећњаке у центру
Уљме, у које смо пролетос засадили
цвеће, покосили траву, сакупили свуда
где је нужно, у каналима, мноштво
пластичних флаша, објашњава Драгиша
Ђорђев, председник Савета Месне
заједнице Уљма. Све је то урађено
кроз радне акције. Испред кућа где
нема никога, испрскали смо траву да то
лепше изгледа.
Ђорђев истиче да је остало још нешто
мало посла како би им село изгледало
уредније, а и то ће бити урађено када
се мештани поново окупе.
Комисија,
састављена
од
представника организатора, обилазиће
насељена
места,
проверавати
и фотографисати
изглед села и
пријављених сеоских домаћинстава.
Припремљене су и вредне награде
за најуспешније учеснике акције
“Бирајмо најуређеније вршачко село
2018”.
Ј.Е.

НАСТАВАК АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА ВРШАЧКИХ СЕЛА

САНИРАНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У ПОТПОРЊУ

Наставља се заједничка акција
чишћења насељених места са
акцентом на уклањање дивљих
депонија, коју реализују Град Вршац
и Јавно комунално предузеће
“Други октобар”, у сарадњи са
сеоским месним канцеларијама и
заједницама. Још једна таква акција
спроведена је у насељеном месту
Потпорањ.
Према речима Милоша Васића,
члана Градског већа задуженог за
заштиту животне средине, ово је
пета по реду дивља депонија која је
уклоњена током 2018. године.
-Депонија се налазила у
непосредној близини Канала ДунавТиса-Дунав, а велика површина,
на којој се простирала, отежавала

је уклањање и прикупљање
отпада,
објашњава
Васић.
Депонија се налазила на плодном
пољопривредном земљишту, тако
да ће се земљиште привести правој
намени пошто се уклони отпада. Сав
прикупљени отпад са ове депоније
однет је на вршачку градску
депонију.
Дивље
депоније
стваране
су током протеклих година
и представљају право ругло,
подсећа Васић. За овако ефикасну
акцију уклањања депонија по
насељеним местима заслужно је
Јавно комунално предузеће”Други
октобар”, као и стручњаци који
квалитетно и вредно обављају свој
посао.

Санирана дивља депонија у Потпорњу

Акција је спроведена у сарадњи са
Саветом Месне заједнице Потпорањ.
Уклоњена је једна од највећих дивљих
депонија у овом вршачком селу, и
сада ће земљиште бити приведено
пољопривредној намени.
Ваасић још једном апелује на
грађане да се више побрину за
изглед својих животних средина, да
не бацају смеће свуда и не стварају
дивље депоније. Град Вршац је до
сада уложио значајна средства за
уклањање дивљих депонија која
су преусмерена из буџета града.
Коректан однос према отпаду
уштедеће новац из буџета, а вршачка
насељена места изгледаће лепше и
уређеније.
Ј.Е.

АКЦИЈА ГРАДА ВРШЦА, ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАГАЈИЦА

УКЛОЊЕЊЕ ДВЕ ЗАГАЈИЧКЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

Град Вршац је, у сарадњи са
Јавним комуналним предузећем
„Други октобар“ и Саветом Месне
заједнице Загајица, уклонио
две велике дивље депоније у
овом насељеном месту чиме је
настављена заједничка акција на
уређењу вршачких села и заштити
животне средине.
-Уклоњена је депонија која
се налазила код старе циглане и
дивља депонија која се налазила
на крају Улице Краљевића Марка,
објашњава Милош Васић, члан
Градског већа задужен за заштиту
животне средине. На сакупљању
пластичног амбалажног отпада,
који је био разбацан на великој
површини, учествовали су и
житељи Загајице који су, том

приликом, сакупили 40 џакова
пластичног отпада. Становници
наших села
постају свесни
проблема које им стварају
дивље депоније па се све више
укључују и помажу у акцијама које
спроводи Град са својим јавним
комуналним предузећем. Дивље
депоније су један од највећих
загађивача животне средине,
почев од земљишта, воде, ваздуха,
а директно угрожавају и биљни
и животињски свет. Годинама
уназад, депоније су стваране на
ободима наших села, расле све
веће и веће до тренутка када су
се својим ширењем приближиле
самим насељеним местима.
Током ове године, Град Вршац
је, у сарадњи са ЈКП „Други

Уклоњење две дивље депоније у Загајици
октобар“ и саветима месних срединама. Уклоњене су депоније
заједница, потпуно уклонио шест у Влајковцу, Уљми, Великом
дивљих
депонија у сеоским средишту, Потпорњу и две велике

депоније у селу Загајица. Такође,
у самом граду уклоњене су две
велике дивље и нехигијенске
депоније, једна на крају Улице
Маргитски пут поред насеља
Балата, а друга на самом улазу у
Вршац из правца Румуније, одмах
поред великог Вршачког канала.
-Овим активностима, Град
Вршац жели да пошаље јасну
поруку својим грађанима о томе
колико је важна промена свести
о очувању животне средине,
наглашава Васић. Потребно је
да сви знамо колико су за нас и
здравље наше деце штетне дивље
депоније и да само уз заједнички
труд можемо да допринесемо да
Вршац буде још чистији и лепши.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Ј.Е.
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ВРШЧАНИ ДОБИЛИ НОВО КУПАЛИШТЕ

ОТВОРЕН ГРАДСКИ ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН

Након доста уложеног
труда у решавању затечених
проблема, завршен је и
отворен олимпијски базен
на локацији поред градског
језера. Свечаним пресецањем
врпце,
градоначелница
Драгана Митровић предала
је, својим суграђанима, на
коришћење ново савремено
и лепо уређено купалиште.
-Инвестиција је вредна
готово 180 милиона динара,
поносна сам данас на
ово отварање, рекла је
градоначелница Митровић.
Затекли смо, 2016. године,
такорећи,
рушевину,
започету
инвестицију
са
много
проблема,
несређеном пројектно техничком документацијом,
свим оним што је, на крају,
резултирало и подношењем
одговарајућих
поступака
против одговорних лица.
Дакле, поносна сам што смо
на тим рушевинама успели
да направимо нови пројекат,
изградимо нови базен и да
он изгледа овако. Рађен је по
олимпијским
димензијама
и погодан је за све спортове

урађен са много мањкавости,
без издатих грађевинских
дозвола.
-Ми смо испоштовали све
законске процедуре и за

заслужују,
истакла
је
Митровићева. Радови су
незнатно каснили, требало је
да се започне сезона крајем
јуна месеца, али суочили

првом месту. Надам се да ће
овај објекат грађани Вршца
радо посећивати.
Градоначелница
је
најавила да ће, у наредном

ОТВОРЕНА ФБ СТАНИЦА
“ГРАДСКИ БАЗЕН
ВРШАЦ”
Центар Миленијум је,
отворио ФБ страницу под
називом “Градски базен
Вршац”. На тај начин грађани
ће бити
информисани
о свим активностима и
дешавањима на новом
вршачком
купалишту.
Ова фејсбук
страница
и н ф о р м а т и в н о промотивног
карактера
биће
свакодневно
ажурирана
најновијим
подацима о дешавањима на
олимпијском базену.
на води, а то је оно што
дефинитивно фали Граду
Вршцу и нашој омладини, а
уједно је и нова туристичка
понуда града.
Градоначелница
је
нагласила да је урађен
потпуно
нови
пројекат
базена, јер стари је био

Тренутак за историју Града Вршца: Градоначелница Драгана Митровић свечано отвара градски олимпијски базен (Фото:
Град Вршац/А. Путник)

мање од годину дана успели
смо и да урадимо пројектно
- техничку документацију,
и да изградимо овакав
објекат какав Вршац и наши
суграђани
дефинитивно

смо се и са проблемом
далековода,
свих
оних
техничких ствари, законскиих
процедура, које смо морали
да испунимо, јер безбедност
наших суграђана нам је на

периоду, бити осмишљен
допунски
садржај
олимпијског базена, а једна
од идеја је и бесплатна
школа пливања за најмлађе
Вршчане.

- Вршац је град бројних
спортова међу којима је
недостајало пливање, као
једини базични спорт који
није био доступан нашим
суграђанима, рекао је Бобан
Богосављевић, члан Градског
већа задужен за споорт и
омладину. Градска управа
је желела да и то омогући
суграђанима.
Биће
ово
прилика да се у будућности
развију
ватерполо
или
уметничко пливање . Базен
ће бити база где ће се
окупљати наши врхунски
спортисти, али и аматери и
рекреатори, наши суграђани,
једно сигурно и безбедно
место које ће контролисати
спасиоци и чувари на
градском базену.
Управљање
безеном
поверено
је
Центру
Миленијум, а директор Срђан
Пртљага позвао је суграђане
да дођу и уживају у новом
вршачком купалишту.
-Ми ћемо се трудити да
испунимо очекивања и Града
и наших суграђана и до краја
ове сезоне, као и у наредним
годинама, рекао је Пртљага.
Он је навео техничке
карактеристике олимпијског
комплекса
који
садржи
велики базен димензија 50
х 25 и дубине 2,20 метара,
као и базен за децу дубине
43 цм. Ту је и угоститељски
објекат, са инфраструктуром
и пратећим садржајима:
кабинама, лежаљкама и
сунцобранима.
Радно време базена је
свакодневно од 10 до 19
часова, а о безбедности
купача брину спасиоци. Цена
дневне улазнице за одрасле
је 250 динара, за децу до 12
година и пензионере 100, а
толико треба издвојити и за
изнајмљивање лежаљке.
На дан отварања улаз је
био бесплатана, а током прва
три дана базен је посетило
више од 2.000 купача.
Базен ће бити отворен до
краја сезоне, односно док
временске прилике то буду
дозвољавале.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ЧЕТИРИ ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ РЕШИЛЕ СТАМБЕНИ ПРОБЛЕМ

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

Град Вршац и ресор за социјалну
заштиту потписали су уговоре за куповину
сеоских кућа за избегличке породице.
Након потписивања, Татјана Николић,
чланица Већа за здравство и социјалну
заштиту, уручила је четири купопродајна
уговора будућим власницима, прошле
недеље, у Градској кући.
Према речима Николићеве, укупна
вредност овог пројекта је 44.000 евра, а
средства је обезбедила Банка за развој
Савета Европе у оквиру споразума са
Комесаријатом за избеглице Републике
Србије.
-Куће су купљене у Влајковцу, Избишту,
Уљми и Марковцу, а реч је о Регионалном
стамбеном програму према Пројекту 7 –
Подпројектима 2 и 4, наглашава чланица
Градског већа Николић. На овај начин,
стамбене проблеме решиле су четири
избегличке породице.
Како би избегличке породице трајно
решиле проблем крова над главом,

покренут је Регионални програм
стамбеног збрињавања. Реч је о
заједничком вишегодишњем програму
Србије, Босне и Херцеговине, Црне
Горе и Хрватске. Заједнички циљ је да
се обезбеде трајна стамбена решења за
око 27.000 најугроженијих избегличких
породица, односно за око 74.000 људи у
региону. Формиран је Фонд регионалног
стамбеног програма за средства
донаторске заједнице, уз подршку
Европске комисије, Владе Сједињених
америчких држава, УНХЦР-а, ОЕБС-а и
других спонзора и донатора. Замисао
је да се трајним стамбеним решењима
заустави
регионална
расељеност
заједничким напорима међународне
заједнице и земаља партнера. Фондом
регионалног
стамбеног
програма
управља Развојна банка Савета Европе.
Ј.Е.

Потписана четири уговора о куповини сеоских кућа на задовољство и избегличких породица и
Града Вршца. Татјана Николић (лево) уручује уговоре.

ЗАХВАЉУЈУЋИ АКЦИЈИ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” УДРУЖЕЊА “ПАРАКВАД ВШ”

НОВО ПОМАГАЛО ЗА ЂАКЕ „ЈЕЛЕНЕ ВАРЈАШКИ“

Захваљујући акцији “Сакупи хумани чеп”,
којој се прикључује све више Вршчана,
Удружење “Параквад ВШ” купило је нова
инвалидска колица. Помагало је уручено
СОШО „Јелене Варјашки“ и користиће
ђацима ове школе.
-Сакупљено је 900 кг или 405.000
пластичних чепова и купљено је помагало
- механичка колица за потребе ученика
Школе за основно и средње образовање
‘’Јелена Варјашки’’ у
Вршцу, истиче
Драган Виторовић, председник Удружења
квадриплегичара
и
параплегичара
“Параквад ВШ”. Определили смо се да
помогнемо овој школи јер нам и њени,
професори, ђаци и родитељи редовно
сакупљају значајне количине пластичних
чепова. Захваљујемо се свима. Цео град је
са нама у акцији, грађани, имамо око 120
правних лица. Акцију нећемо заустављати,
чепова увек има, апелујемо на све да нам се
придруже јер је ово значајно и за заштиту
животне средине. Да нису сакупљени,
ови би чепови завршили негде у природи,
где им није место. Овако смо заштитили и
животну средину, а и искористили чепове
у хуманитарне сврхе. Поносни смо на све

наше грађане,а Вршац је међу ретким
градовима где се ова акција реализује
тотално хуманитарно. У другим градовима
постоје већ нека правна лица, неко је и
запослен, плаћен, а овде у Вршцу сви ми
волонтирамо.
Татјана Николић, чланица Градског
већа задужена за здравство и социјалну
заштиту, указала је на значај активности
које спроводи Удружење „Параквад ВШ“ и
додала:
-Рад Удружења је врло значајан за нашу
локалну средину, а Град Вршац се труди да
подржи сваку добру идеју свих вршачких
удружења и њихове иницијативе које су
рационалне. Оно што је значајно јесте у
правом тренутку препознати потребе свих
особа, као и оних који имају проблема са
инвалидитетом. У последње две године
Град Вршац је пуно урадио да се побољша
положај особа са инвалидитетом, почев од
повећање приступности до остваривања
права, уређења одређених садржаја
који могу да обогате живот особа са
инвалидитетом.
То је само део бројних пројеката
реализованих у сарадњи Града Вршца

ЗА ВИКЕНД У ГУДУРИЦИ ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ ЕТНО ФЕСТИВАЛ

ГУДУРИЧКА „ЗЛАТНА ЈЕСЕН“

Овогодишњи 17. по реду Међународни
етно фестивал „Златна јесен“ биће одржан
овог викенда, тачније од 24. до 26. августа,
у Гудурици. Биће то празник виноградара
и винара у овом вршачком селу, надалеко
познатом по богатој и дугој традицији
производње врхунских вина.
Организатори
манифестације
су
Туристичка организација Града Вршца,
Месна заједница Гудурица и сеоско
Културно-уметничко друштво „Виногради“,
а покровитељ је Град Вршац.
Свечано отварање Међународног
етно фестивала „Златна јесен“ је у петак,
24. августа, у 17 часова, на отвореној
позорници у центру села, каже Жељко
Мрдаљ, председник Савета Месне
заједнице Гудурица. Припремили смо богат
и разноврстан програм за овогодишњи
фестивал. Као и до сада, укључиле су се
све сеоске организације и удружења и
даће свој допринос да наши гости и сви
посетиоци буду задовољни и да уживају у
програму који смо припремили. Културно
- уметничко друштво ће, током сва три
фестивалска дана, имати програм на бини,
биће и такмичење у кувању гулаша, у гађању
глинених голубова. У суботу од 8 часова
пензионери ће се такмичити у пикаду,
биће и шаховски турнир, а наше домаћице

припремиће кулинарске специјалитете
по старим рецептима, које су им оставиле
њихове баке.
Према речима Мрдаља, у петак увече
на главној бини ће наступити 6 културноуметничких друштава, а исто толико ће
се представити публлици и у суботу, и у
недељу увече.
Госте ће, са бине, забављати и
естрадни уметници Ера Ојданић, Андрија
Бајић и Мала Цана, истиче Мрдаљ. Након
наступа културно - уметничких друштава у
недељу увече, група „Восток“ одржаће свој
концерт за гудуричку омладину и њихове
госте. У недељу преподне биће забавни
програм за најмлађе: већ традиционални
маскенбал, наступиће најмлађи чланови
културно - уметничких друштава, старости
до 5. разреда.
Планирана је и винска улица у којој
ће своја вина изложити пет гудуричких
подрумара: Селекта, Конта Валоне, Бахус,
Подрум Недин и Рњак. Иначе, врата свих
гудуричких винарија биће отворена током
„Златне јесени“, а посетиоци ће бити у
прилици да дегустирају и уживају у на далеко
чувеној Бахусовој капљици исцеђеној из
плодова гудуричких винограда.
.Ј.Е.

и Удружења „Параквад ВШ“. Заједничке
акције и добра сарадња биће настављени
на обострано задовољство, како градске
власти, још више чланова „Параквада ВШ“.
Александра Пекаровић, директорка
СОШО „Јелена Варјашки“, захвалила се, у

име школе, свима који су допринели да се
акција спроведе до краја и набави помагало
које ће много значити ученицима ове
образовне установе.
Ј.Е.
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ЈОВАН СТАНОЈЕВ, БУБЊАР У НЕКАДАШЊЕМ ВРШАЧКОМ ОРКЕСТРУ „ДИМИТРИЈЕ МИТА ЦВЕТКОВИЋ“:

РИТАМ ЈЕ МУЗИЧКА АЗБУКА

Јован Станојев један је од
првих вршачких бубњара.
Био је дугогодишњи члан
оркестра „Димитрије Мита
Цветковић“. И данас се сећа
игранки на којима је свирао,
веселе омладине која је
пунила сале. Живот га је
одвео у Канаду, али након
дуго година, Јован се вратио
у вољени град, да овде
настави да живи.
Када сте заволели музику?
-Љубав према музици и бубњевима
почела је негде 60-тих година. Уписао
сам средњу Пољопривредну школу
и, сасвим случајно, у зборници
угледам бубњеве. Била је то моја прва
љубав. Нисам знао основне тактове,
али имао сам дивне професоре:
математичара Радослава Поповића
Црвеног, изванредног гитаристу, и
професора немачког Марингера.
Они су, мом колеги и мени, показали
основне тактове и усмерили нас.
Свако поподне долазили смо у школу
да вежбамо. Имали смо комплетан
музички састав, трио: Светислав
Станишић, звани Тип - хармоника,
Славко Наранџић, гитариста и одличан
певач, и ја бубњеве. Сви смо били ђаци
Пољопривредне школе у Вршцу. Једно
време звали смо се „Аласи“. Направили
смо солидан забавни репертоар.
Сећате ли се прве свирке?
-Почели смо полако самостално
да свирамо по селима, игранкама у
Пољопривредној школи. Први јавни
наступ имали смо, сећам се, 1964,
свирали смо приредбу за 8. март у
Пољопривредној школи. Долазиле
су мајке ученика, била је то лепа
игранка. Почели су да стижу позиви
за наступе на сеоским славама,
државним празницима. Обишли смо
сва околна села и брзо смо се прочули
као квалитетан састав у то време.
Свирали смо, углавном, популарне
забавне ствари и, наравно, по неко
коло, без кога се није могло, посебно
на сеоским слављима. Тако да смо
врло често гостовали, некад спавали
и на железничким станицама. Кад смо
почели професионалније да се бавимо
музиком, ишли смо и даље од вршачке
општине.
Како се даље одвијају Ваш живот
и музичка каријера?

-Уписао
сам
Пољопривредни
факултет у Земуну. Прва година била је
сасвим солидна, међутим, опет музика!
Почео сам да свирам у Студентском
граду. У сећању ми је остао мој наступ
са Бисером Велетанлић, која је тада
тек дошла из Немачке тако да могу
да се похвалим да сам пратио велику
естрадну звезду.
-Пошто су ту студије пропале,
уписао сам Вишу пољопривредну
школу у Шапцу. Али, на сву несрећу, а
уствари моју срећу, отворио се бар у
шабачком летњиковцу и ту сам почео
да свирам. Пошто су свирке трајале до
јутра, опет ништа од школе. Међутим,
колега Света Станишић, који је дошао у
Шабац на мој позив, и ја били смо врло
популарни на игранкама. Бенд нам је
био вршачко - шабачка комбинација
музичара. У то време лансирали смо
композицију „Ђелем, ђелем“, али у

док мој отац није дошао и вратио ме у
Вршац, 1968.
Било ми је тешко овде у почетку без
музике, па сам једно време свирао са
„Кристалима“. Игранке су биле преко
од Радничког биоскопа (сада КЦ-а).
Свирао сам и у Дому армије са Светом
Станишићем, Мићом Кузмановићем
и бас гитаристом Бранком Васићем.
Трајало је то пар година. Први пут сам
у Дому армије пратио Уснију Реџепову
и њеног мужа Шешића. Она је већ била
позната, а ја сам имао мало трему.
Слабо сам познавао те ритмове, али
све је добро прошло.
Ми смо музичари нека чудна фела
људи. Појави се нека сујета, па је дошло
до мале свађе, и ту се састав растури,
свако оде на своју страну. Док сам
једном седео са успешним вршачким
гимнастичаром Атанасом Настовским,
чувеним професором фискултуре

Рођен сам у Ковину, 1946. Отац се звао Тима, мајка Евица. Отац је био
инструктор за узгајање свилених буба, за свилопрељство. Често смо
се селили. У Вршац смо дошли када сам имао годину дана. Мој старији
брат Драган Станојев је, нажалост, умро. Био је професор фискултуре,
али и успешан спортиста. Био је пар година државни репрезентативац у
атлетици, на 100 и 200 м и у штафети.
У Вршцу сам завршио Основну школу „Жива Јовановић“, која више не
постоји, а после Пољопривредну школу. Памтим корзо у центру Вршца,
девојке шетају, а ми момци стојимо, гледамо, нешто добацимо. Памтим
и биоскопе, било је и пуно игранки, ниси знао на коју ћеш. У току вечери
обиђемо пар локација. Вршац је некако био живљи, веселији. Као да је
све замрло. Изађем увече на трг, гледам около, мало се разочарам - где је
нестала она весела, срећна омладина?! Била је то лепа прошлост.
забавном ритму. Кад смо то свирали,
сала је била у делиријуму. Било је лепо.
Све је то трајало једно годину дана

Танасом, појавио се Мита Цветковић,
музичка легенда, познат и ван Вршца.
Био је кларинетиста и саксофониста.
Мита се пожали Танасу како би правио
оркестар, али нема бубњара. Танас
му одговори да бубњар седи поред
њега. Био сам генерацијски доста
млађи. И тако сам сутрадан отишао
на пробу. Били су ту маестро Сима
Јорговић, свирао је оргуље, и чувени
виолиниста Тома Думитру. Свирали
су интернационалну музику: шпанску,
талијанску,
француске
ствари,
румунске, мађарске... музику за плес,
без певача. После пар проба, Мита је
закључио да ће од овог момка - мене
бити добар бубњар и одлучио да ме
задрже у саставу. Тако сам постао
стални члан Оркестра „Димитрије
Мита Цветковић“, од 1971. Били смо
познати као „Митин“ оркестар.
Како је функционисао тај „Митин“

оркестар?
-Када се отворила стара аутобуска
станица, прихватили смо да свирамо.
Било је крцато свако вече. Улазило
се са резервацијом. Био је то један
леп период мог музицирања. После
тога прелазимо на терасу преко од
данашње Виле Брег. Биле су то добре
свирке. Долазили су нам гости из
Београда, а врло чести, скоро редовни
били су Светлана Бојковић и Миша
Јанкетић. Кад се урадио тадашњи
Хотел Брег, прешли смо тамо. На
отварању Хотела били су, сећам
се, Цуне Гојковић, Уснија Реџепова,
Станиша Стошић, Аца Трандафиловић,
Радослава Генчић, Вера Панчић,
врхунска екипа певача. Радили смо ту
доста дуго. Хотел Брег је био у саставу
„Вршачких винограда“ и онда су нас
уједно и запослили. Свирали смо и
радили, и тако 7 месеци. Нисам више
могао да издржим, било је много
напорно. Директор ми је рекао да онда
само да радим, а свирка по потреби.
-Свирали смо и Ас клубу Хотела
Србија, а онда нас заврбује Хотел

Турист, па пређемо тамо. Свирали смо
доста дуго, било је лепо посећено.
Био је то стари састав, али појачан.
Прикључио нам се Чеда Русовчев,
басиста, и Пера Лападат, певач. Били
смо одличан састав. Сећам се да је
једно вече у Хотел Турист дошао је
велики оркестар РТВ Нови Сад. Ови
моји старији мало су се уплашили
шта да свирамо пред тим великим
музичарима. Био сам најмлађи и
предложио да свирамо то што свирају
и они. Кад смо почели, стале су им
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кашике на пола пута. Диригент је
био Јован Адамов. Дошао је испред
нас и почео да диригује. Кад смо
завршили, дошли су сви да нам
честитају и то са изјавом да такав
оркестар у једном оваквом месту нису
никад доживели ни чули. Дали су нам
препоруку да прихватимо свирку у
Хотелу Парк, у Новом Саду. Нисмо
прихватили јер је свирка трајала
од увече до ујутро, завршавала се
доле у бару. Имали смо понуду и да

-Оженио сам се мојом
Кадифком, 1970. Упознали смо
се у Дому армије. Била је то
љубав на први поглед. Родио
нам се прво син Дарко, а после 7
година ћерка Светлана. Кадифка
је радила у „Злати“, ја у „Србији“.
„Злата“ се затворила, „Србија“
распала, и кренули смо у Канаду.
Женин брат и сестра били су у
Торонту.
После 20 година вратио сам
се у Вршац, волим га као да
ми је родни град, јер овде сам
одрастао, провео младост. Сећам
се, када смо кретали за Торонто,
отплакао сам растанак са мојим
градом и земљом. Када сам
касније долазио из Канаде, увек
сам тражио да син заустави ауто
када угледам град и брег. Морао
сам да изађем и да се нагледам
мог Вршца. Увек ће бити мој
вољени град. У њему је моје
друштво, моји драги другари.
Пре 3 година остао сам без моје
Кадифке, преминула је. У Канади
су ми остали ћерка и зет. Имам
две унуке, Ангелину и Стефану, и
унука Милана. Овде ми живи син
Дарко, вратио се из Канаде. Жена
му је Драгана, син му је Јован.
Желим да се похвалим да сам ја
и прадеда. Имам праунуку Леу, од
унука Јована и снаје Јеце.

ИНТЕРВЈУ

свирамо у Скадарлији. Али, путовати
свакодневно за Београд, превише је
тешко и напорно. Нисмо прихватили
ни Хотел Парк ни Скадарлију, али
одемо у Костолац, у леп модеран хотел
где смо свирали наредна 3 месеца.

Тражили су да продужимо уговор, али
вукао нас је наш Вршац, тако да смо
се, ипак, вратили. Овде смо наступали
повремено, али све у истом саставу.

-Вратио сам се у Вршац, имам
овде много драгих пријатеља,
дружимо се још из младости.
Сваког дана време проводим
са Сретеном Удовићем, одемо
да посетимо професора Танаса.
Лепо се дружимо. Срећан сам
и поносан јер нисам чуо ништа
ружно да људи говоре о мени
у овом граду. А, то је нешто
најлепше што човеку може да се
догоди.
Имам једну жељу. Да још
једном одем у Канаду да обиђем
ћерку и њену породицу и да одем
на гроб моје Кадифке. Обећали
су да ће се отворити директна
авионска линија. Нисам више
способан да пуно преседам док
путујем.
страним хитовима...
До када је све то трајало?
-Ја сам свирао до одласка у Канаду,
1991. Они су наставили да свирају без
мене, нису ни тражили бубњара. Били
су то све врхунски музичари, Вршчани.
Да нисмо толико били везани за наш
Вршац, вероватно би остварили неке
блиставије каријере. Немамо чак ни
ништа снимљено, јер таква су била
времена. Било је: плати, па снимај.
Мада, нисмо ми нешто ни били
заинтересовани. Ми смо уживали у
свирци, у музици.
Скоро све око бубњева сам научио
сам. Био сам упоран, када су долазили
велики бубњари, седео сам у првом
реду и „гутао“ њихову свирку. Био
сам универзалан бубњар, неки кажу и
најбољи код нас.
У Канади сам пробао да свирам у
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-Бубањ
је
врло
одговоран
инструмент. Бубњар је вођа целог
оркестра и ако не држи ритам, не
функционише добро. Али, с друге
стране, бубањ не сме да надјача
солисту, већ да га прати. Ритам мора
да је раван и стабилан, нема падова
ни дизања. Многи мисле да је лако
лупати бубњеве. Није тако. Лепота
је што имаш могућности нешто
да импровизујеш, убациш, да даш

неки свој лични печат. Заволео сам
бубњеве много. Да их нисам упознао,
не верујем да бих свирао неки други
инструмент. Бубњеви су ме освојили,
очарали.
-У Канади сам купио лепе бубњеве,
ставио сам их у собу тако да прво њих
видим када се ујутро пробудим, да
ми буду одмах на оку. Свако јутро их
по мало брискам, гланцам, седнем па
мало пробам. Жена ми је рекла да више
волим бубњеве него њу. Објаснио
сам јој да је то једна другачија љубав.

„Митин“ оркестар је дуго трајао,
двадесетак година, као једини вршачки
оркестар тада, са том музиком, са
забавњацима, евергрином, џезом,

нека два локала, међутим, од музике
се није могло живети. Имао сам већ
породицу, жену, двоје деце, требало
је живети. Прихватао сам разноразне
послове, од помоћника мајстора,
до продавца тепиха. Чистио сам и
паркинге и ту сам упознао мог газду,
Македонца, имао је 2 стриптиз бара,
међу познатијима у Торонту. Почео
сам тамо да радим и остао сам до
пензије.
Прекинуо сам да свирам у Канади.
Жао ми је што нисам почео да радим
у једној црначкој католичкој цркви.
Имали су хор, клавир, бубњеве. Звали
су ме да свирам, али црква је била
много удаљена, било ми је тешко, јер
нисам имао превоз да свакодневно
долазим на пробе. А, била ми је то
жеља. Нажалост, остала је неиспуњена.
Кажу да се музичари радије
определе за неки други инструмент,
а не бубњеве. Шта је то лепо у
бубњевима?

Не свирам више. Немам с ким. Нема
више тих музичара са којима бих ја
свирао оно што волим. А, волим добар
џез, добру забавну музику ону мало
старију, леп сентиш, валцер, али и лепу
народну музику. Знали смо ми добро
да свирамо и Врање, македонску
музику, талијанску, бразилску... волим
све што је са ритмом. Јер, ритам је
музичка азбука.
Јованка Ерски
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ХЛАЂЕЊЕ
ВОДЕ
БЕЗ
ЛЕДА

У древном свету су развијени
и методи хлађења воде (па чак
и прављења леда без помоћу
увезеног или ускладиштеног снега)
– природно, у две најтоплије земље
– Египту и Индији. Ту су се користили
једноставни физички методи: зрачење
и испаравање. Атенеј описује како се
у Египту, у другом веку, вода хладила
тако што је остављана током ноћи на
крову:
„Током дана стављају (речну) воду
на сунце, а када дође ноћ, уклоне талог
и изложе воду ваздуху у земљаним
ћуповима које ставе на највиши део
куће, док два роба по целу ноћ квасе
те ћупове водом. У зору снесу ћупове...
Онда их ставе у сламу, а потом је
користе без потребе за снегом или
било чим другим”.
На овај начин вода се „небески”
хладила јер се њена виша температура

губила у атмосфери. Све што је било
потребно јесте ведро ноћно небо које
би омогућило да се вода охлади.
Поливање ћупова током ноћи
убрзавало
је
губитак
топлоте
испаравањем, што је била друга
техника коју су познавали Египћани.
Цртежи из њихових гробница
приказују робове који лепезама
хладе велике ћупове за складиштење.
Ћупови су нарочито били направљени
од порозне глине, тако да мала
количина течности може да отиче из
њих и да испари с површина. С њом
је излазила и топлота, снижавајући
тако температуру остатка течности,
баш као што знојење снижава
температуру људског тела. Исти овај
метод данас користе сељаци по целом
Истоку, а савремени експерименти
показују да се на тај начин вода може
расхладити чак 20 степени испод

собне температуре.
Нешто
ефикаснији
метод
испаравања користио се у Индији
још од памтивека. Европски путници
19. века пишу о томе како су плитки
судови од грнчарије били поређани
у редове, покривени сламом или
трском шећерне репе и изложени
промаји. Испаравање је хладило воду,
па чак доводило и до стварања малих
количина вода. Додавање соли у воду
још је више убрзавало хлађење –
што је поменуто у једном индијском
тексту из четвртог века пре наше ере.
Метод испаравања сличан индијском
користио се у Естонији око 800. године
нове ере, што сазнајемо из писмених
извора.
Иако нам ови древни египатски
и индијски методи делују прилично
примитивно, вредни су памћења.
Извор: Политика
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман

2. Кофер из Берлина, Јелена Бачић
Алимпић
3. Моја бака вам се извињава, Фредрик
Бакман
4. Солунска 28, Др Неле Карајлић
5. Душанова клетва, Вања Булић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Вежбај мозак: књига мозгалица 1,
Група аутора

2. Откачена школа, Група аутора
3. Мождано разгибавање за паметну
децу, Грпа аутора
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми
5. Генијалне идеје (углавном) – Том Гејтс,
Лиз Пишон

АНТАРКТИК ТОНЕ, АРКТИК СЕ ТОПИ
Повећање нивоа мора
и промена температуре,
изазвани топљењем леда,
наговештавају
климатске
промене широм света, као и
могуће поплаве обала током
олуја
Лед на Северном и Јужном
полу топи се брже него што
се претходно мислило, због
чега се ниво мора повећава,
као и климатско загревање,
упозорили су научници у
Женеви, а преноси британски
„Телеграф”.
У студији организације
Међународне
поларне
године (МПГ) учествовало је
неколико хиљада научника.
Њихов је закључак да је
загревање Антарктика „много
веће него што се мислило”,
као и да се лед топи нарочито

на северу Арктика, код
Гренланда.
Повећање нивоа мора
и промена температуре,
изазвани топљењем леда,
такође
наговештавају
климатске
промене
широм света, као и могуће
поплаве обала током олуја,
упозоравају
научници.
„Имамо податке о променама
струја океана, што би могло
да
изазове
драматичне
последице у климатском
систему у целом свету”, рекао
је директор организације
МПГ Дејвид Карлсон.
Залеђене
и
често
неприступачне
поларне
области
одувек
су
биле
најпоузданији
и
најосетљивији критеријуми
за
климатске
промене

и
глобално
загревање
због њиховог утицаја на
опште услове у океанима и
атмосфери.
Прелиминарна
открића
двогодишњег истраживања
научника из целог света дају
нове доказе о томе да се океан
око Антарктика загрева брже
од глобалног просека, наводи
се у саопштењу Светске
метеоролошке организације
и Међународног савета за
науку.
„Ове промене указују на
то да глобално загревање
утиче на Антарктик онако
како се раније није ни
претпостављало”, додаје се у
саопштењу.
Ледени покривачи око
Гренланда и Антарктика
све више се топе и тако

повећавају ниво мора, што
директно утиче на читав свет.
Истраживање оба пола
прво је те врсте спроведено
током пола века у областима
које нису посећиване од
педесетих година прошлог
века.
Када
је
истраживање
почело, копнене површине
Гренланда и Антарктика
сматране
су
крајње
стабилним упркос неким
забрињавајућим сигналима о
топљењу по ободу.
На југу, западни регион
Антарктика, који се протеже
скоро до јужног врха Латинске
Америке и за који се раније
сматрало да је стабилан,
топи се брже него што се
раније мислило и повећава
ниво океана. Највећи глечер
Антарктика (Пајн ајленд
глечер) креће се 40 одсто
брже него седамдесетих
година прошлог века, док је
кретање Смит глечера, такође
код западног Антарктика, 83
процента брже него 1992.
Истраживачи су такође
закључили да се на Арктику
током последњих година
минимална количина леда
на мору током читаве
године смањила на најнижи
ниво откако су пре 30
година почела сателитска

осматрања.
Научници
су
такође
открили
да
глобално
загревање
проузрокује
значајне
промене
које
имају исто дејство и на
подмлађивање
арктичког
пејзажа.
Вегетација и тло променили
су се у овом региону у складу
са снежним падавинама, при
чему је жбуње почело да
преовлађује на теренима на
којима су некада били трава и
дрвеће. Ове промене пратила
је и већа појава инсеката и
осталих врста које су се са
нижих географских ширина
преместиле
у
поларне
регионе.
Ове промене пореметиле
су и животиње староседеоце,
лов
и
локални
начин
живота, а на местима која
су била ненасељена почела
је изградња, указали су
научници.
У заједничком саопштењу
закључује
се:
„Порука
организације Међународне
поларне године јасна је и
гласна: ’Оно што се догађа у
поларним регионима утиче
на остатак света и тиче се
свих нас’.”
Извор: Политика
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ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ МЕЂУНАРОДНИ ЕКО КАМП „ВРШАЧКИ БРЕГ 2018“

МЛАДИ ГОРАНИ ГОСТИ ВРШЦА
Град Вршац био је, протекле недеље, домаћин
јубиларног, 15 по реду, Еко кампа „Вршачки брег 2018“.
Четрдесетак младих горана из свих крајева Србије, али
и из Румуније и Македоније, боравили су у Вршцу од 17.
до 24. августа. Осмишљен је и успешно реализован богат
и квалитетан програм за мале екологе, од радних акција,
упознавања са флором и фауном Вршачких планина, до
излета на којима су упознали знаменитости нашег града.
Организатор кампа је Покрет горана Србије, а Град Вршац
је, као и протеклих година, био покровитељ кампа.
-Учесници кампа били су најбољи ученици седмих и
осмих разреда основних школа из Србије, а и ове године
у раду кампа учествовали су и ученици Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, као и горани из
Криве Паланке (Македонија), објашњава Миодраг
Михајиловић, секретар Покрета горана Србије. Током
седам дана, колико је трајао камп, учесници су могли
боље да упознају природне лепоте Вршца и околине,
а посебно лепоте заштићених природних добара,
Вршачког брега и Малог рита, која су право богатство
биљног света јер се на њима налази више од хиљаду
биљних врста.
Према речима Михајиловића, у оквиру практичног
дела кампа, млади горани су уредили двориште и парк
око Геронотолошког центра у Вршцу и посадили дрвеће
у дворишту Дома за душевне болеснике у Старом Лецу.

Милош Васић, члан Градског већа задужен за заштиту
животне средине, указао је на значај овог Еко кампа и
додао:
-Кроз овај камп се улаже у образовање младих, што
и јесте најбоља инвестиција, сматра Васић. Циљ је да
учесници кампа стекну што више знања из области
заштите животне, њено унапређење, као и да што дуже
бораве у природи и спроводе неке активности. Током
протеклих 15 година кроз овај камп је прошло више
од 700 деце и ја верујем да су неки од њих изабрали
екологију за своју професију.
Камперима су се придружили и представници
вршачког Покрета горана, Илдико Немет и Славко
Радосављев, дугогодишњи чланови који су утрли пут
горанском покрету у Вршцу и данас покушавају да
пронађу младе снаге који ће их наследити и наставити да
раде са децом како се горански покрет овде не би угасио.
Они су припремили 5 садница како би надоместили
осушене младице из засада од 55 дрвета, посађених у
парку вршачког Геронтолошког центра када је Покрет
горана Србије обележавао 55 година постојања.
Неметова је донирала метасеквоју, а Радосављев 4
гинка, која је успео да сачува у некада богатом вршачком
расаднику, бринући о њему.
Ово је једна лепа и значајна акција за
Геронтолошки центар и ми се радујемо сваком доласку
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СЛИКА И РЕЧ

Речи говорног језика спајају нас са другим
људима а поезија нас спаја са самим собом.
Т.Сухецки
горана, каже Анђелија Кручичанин, директорка
Геронтолошког центра Вршац. Иначе, прве године
учесници кампа били су у Геронтолошком центру и од
тада сваке године дођу да уреде наше двориште и

парк према Абрашевићевој улици. Увек нас увеселе
својом младошћу и активношћу, лепо се друже
са нашим корисницима, али лепо и раде. Кад нам
горани оду, наша околина заблиста.
Последњег дана кампа организован је квиз
знања, где горани покажу шта су све овде научили.
Најуспешнији добијају награде.
Ј.Е.

ПОПУЊЕНА СКОРО СВА МЕСТА У ВРШАЧКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

У СЕПТЕМБРУ ПОСЛЕДЊА ШАНСА ЗА УПИС

Одмах након завршетка матуре, основци
завршних разреда уписивали су се у средње
школе у два уписна круга. У вршачким
средњим школама попуњене су скоро све
клупе у првим разредима. За оне који се
нису уписали остао је почетак септембра,
као последња шанса.
Овогодишњим уписом веома је
задовољан директор Пољопривредне
школе „Вршац“ Срђан Клиска.
-Овогодишњи упис један је од најбољих
у последњих десет година, задовољно
каже директор Клиска. Пољопривредна
школа „Вршац“ је и ове, као и претходне
школске године, попунила скоро сва
места за упис средњошколаца првака.
Школа је уписала пет одељења и шест
смерова:
пољопривредни
техничар,
прехрамбени техничар, туристичко хотелијерски техничар, пекар, руковалац
- механичар пољопривредне технике и
кувар. На слободних 150 места, уписано је
140 ученика. Добар упис био је и прошле
2017. године када је после уписа, такође,
остао занемарљив број слободних места,
али је тада било и једно одељење мање
- прехрамбени техничар. Међутим, ове
школске године то је одељење враћено
Пољопривредној школи, што је ресорно
Министарство и обећало.
Директор Клиска посебно истиче
ангажовање и захваљује се Снежани
Олушки Влачић, начелници Школске
управе Зрењанин, као и Покрајинском
секретаријату за просвету у Новом
Саду, Александру Пајићу, саветнику
министра просвете Републике Србије, и
Вељку Стојановићу, члану Градског већа

задуженом за просвету, који је, наглашава
Клиска, подробном анализом броја ученика
поткрепио став да Пољопривредној
школи треба вратити одељење, што је, на
задовољство свих, а првенствено ђака из
Вршца и околине, и учињено.
Према речима директора Клиске, у
Пољопривредној школи „Вршац“ је, после

првог и другог круга уписа, остало слободно
још десет места: пет код пољопривредних
техничара и исто толико код прехрамбених
техничара.
Тамара Пешић, директорка Гимназије
„Борислав Петров Браца“, истиче да је
задовољна како је протекао овогодишњи
упис гимназијалаца првака.
-У први разред школске 2018/19.
године Гимназије „Борислав Петров
Браца“ уписано је укупно 130 ученика,
наглашава директорка Пешић. У природноматематички смер уписано је 58 ученика од
60 планираних, а у друштвено-језички смер
57 ђака од 60 планираних. У гимназијске
клупе општег смера на румунском
матерњем језику 1. септембра сешће 15
ученика од планираних 30.
Судећи према овим подацима, остало
је још по неко место за упис у први разред
вршачке Гимназије.
Како истиче Снежана Илић, директорка
Хемијско-медицинске школе у Вршцу, ова
средњошколска установа уписала је 197
ученика у први разред школске 2018/2019.
године.
-У подручју рада хемија, неметали и
графичарство уписано је пет одељења,
каже директорка Илић. У образовани
профил хемијски лаборант уписано је једно
одељење са 28 ученика, затим два одељења
техничар за индустријску фармацеутску
технологију са 50 ученика, као и одељење
хемијско-технолошки техничар где се
уписало 28 ученика. У новој школској
години имаћемо и једно трогодишње
одељење - израђивач хемијских производа
које нам је одобрено после другог уписног

круга где је одређени број ђака био
нераспоређен, па је у одељење уписано
23 ученика. У подручју рада здравство и
социјална заштита уписана су два одељења,
медицинска сестра-техничар 28 ученика и
фармацеутски техничар 30 ученика.
Према речима директора Жељка
Ивковића, у првом уписном року, због
великог интересовања, попуњена су сва
места у свим профилима, у Школском
центру „Никола Тесла“ у Вршцу за школску
2018/2019. годину.
-Уписали смо, када је реч о четвртом
степену, по 30 ученика у одељења:
електротехничар
електронике,
електротехничар
информационих
технологија, машински техничар за
компјутерско конструисање, техничар за
компјутерско управљање (ЦНЦ) машинама
и финансијски администратор, објашњава
директор Ивковић. Када је реч о трећем
степену средњошколског образовања, у
први разред ШК „Никола Тесла“ уписано
је 15 аутомеханичара и исто толико
прецизних механичара.
Ученици који се нису уписали ни у
једну вршачку средњу школу имаће трећу
шансу у септембру. Наиме, они који се
нису уписали, али и ђаци који желе да
промене школу могу, од 3. септембра,
писати захтеве директорима школа за упис,
односно премештај у другу средњу школу.
Директори могу одобрити такав упис под
условом да се не прекорачи законски
максимум у броју ученика по одељењу, а то
је 30 ђака.
Ј.Е.
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ОВОГ ВИКЕНДА 14. „РОК ВИЛИЏ“ У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ: „ДЕЛ АРНО БЕНД“, „БЈЕСОВИ“,
„САНШАЈН“...

МИРКО МИЉУШ:

ОЧЕКУЈЕМО
ДОБАР ОДЗИВ ПУБЛИКЕ

Музички фестивал „Рок Вилиџ“ који се од 2005. године
традиционално одржава сваког августа у Банатском Соколцу,
окупиће поново овог викенда љубитеље рокенрола. Рок,
реге, блуз, фанк и електронски звук претвориће 24. и 25.
августа у метрополу јужнобанатско село које иначе броји
мање од 400 становника.
-Фестивал је одавно превазишао капацитете Банатског
Соколца – каже Мирко Миљуш, оснивач и организатор „Рок
Вилиџа“, додајући да је смештај огромног броја посетилаца
већ годинама највећи проблем организације. – Велики је
изазов сместити и адекватно угостити толики број људи у
тако малом месту, нарочито јер нас је у организацији све
мање. Користимо све што нам је на располагању, а ове
године се у великој мери ослањамо и на места у кампу –
додаје Миљуш.
И ове године Фестивал се одржава на две бине, а као нека

од највећих имена наступиће „Саншајн“, „Дел Арно бенд“,
„Бјесови“, „И-плеј“ и „Стерео банана“, али и бендови „Болесна
штенад“, „КАЛ“, „Штутгарт онлајн“, „Организам“, „Вране
камене“, „Страх од Џеки Чена“, „Волфрам“, „Створ“, „Нејви не
обећава“...
- Ове године можда нема јако звучних имена каквих је
било на прошлим Фестивалима, али ће наступити бендови
који имају изузетно бројну и верну публику. Очекујемо
веома добар одзив – нагласио је Миљуш.
У склопу фестивала биће одржане и пратеће
манифестације: традиционални мото скуп, бесплатна
музичка радионица за децу „Ритам душе“, ликовна колонија
и додела књижевне награде „Душан Војиновић“ за поезију.
Улаз на Фестивал биће бесплатан и ове, као и свих
претходних година.
Т.С.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „МУЗИКА У ВИНОГРАДИМА“

ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ У ВРШЦУ

Други Међународни фестивал камерне
музике у Вршцу биће одржан од четвртка
30. августа до недеље 2. септембра,
у организацији Удружења „Музика у
виноградима“.
Фестивал ће бити свечано отворен
концертом „Ритам словенске душе“, 30.
августа у 20 часова, у Конгресној дворани
Центра Миленијум. На репертоару ће бити
музика композитора словенских народа:
Рахмањинова, Шостаковича, Шопена,
Скрјабина, Дворжака, Милојевића, а
наступиће Гудачки квартет „Колорес“ из
Немачке, пијаниста Микел Торуп из Данске,
Мари-Луиз Бодендорф из Немачке, Миљана
Радиновић, сопран из Србије, пијанисткиња
Ана Шинковић из Србије и пијанисткиња
Кристина Сочански, Србија/Норвешка.
Други дан фестивала, 31. август
резервисан је за програм под називом

„Опера и вино“ у Винарији Сочански –
Подрум Пинка (Железничка 57, Велико

Средиште) од 20:30. „Наше еминентне
уметнице Миљана Радиновић (сопран) и
Ана Шинковић (клавир) вас воде у свет
опере и великих емоција, уз селекцију
најлепших оперских арија и вина винарије
Сочански“, најављују организатори и додају
да је за овај фестивалски дан потребно
извршити резервацију.
Субота 1. септембар је дан за „Штурм
унд дранг“, а програм у вршачком Градском
музеју почиње у 20 часова. Инспирација за
овај концерт је уметнички покрет „Штурм
унд дранг“, који је обележио почетак
немачког романтизма. На програму су дела
чувених композитора Бетовена и Брамса,
чији су идеали били слобода и хуманост.
Истог дана, како је најављено, у Градском
музеју од 12 часова, биће одржан и Концерт
за децу (и одрасле) „Карневал пијаниста“.
Пијанисти из Данске, Немачке, Норвешке

и Србије изводе дела француских
композитора, за 2, 4, 6 и 8 руку.
У недељу 2. сепетембра од 12 часова у
„Салону код Порте“ (Змај Јовина 16, Вршац)
одржаће се Мини-концерт и разговор
са учесницима Фестивала, док је велико
финале фестивала и Гала концерт у НП
„Стерија“ заказан за 20 часова.
Фестивал ће у понедељак 3. септембра
затворити Мајсторска радионица за
ученике клавира (предавач Кристина
Сочански) и концерт ученика Музичке
школе, од 10 до 18 часова.
Други Међународни фестивал камерне
музике у Вршцу подржали су: Покрајински
секретаријат за културу АП Војводине и
Град Вршац, а улаз на све програме, осим на
догађај „Опера и вино“ је слободан.
Т.С.

ПРОГРАМИ ОВОГ ВИКЕНДА У ОКВИРУ КУЛТУРНОГ ЛЕТА

ПРОМОЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ХОРА И
ПРЕДСТАВА ЗА МЛАДЕ

Културни центар и у трећој
недељи манифестације Вршачко
културно лето наставља са
програмима
намењеним
различитим генерацијама.
У суботу 25. августа, од 20:30,
у башти Дома војске биће играна
вечерња представа „Љубав у
доба кокаина“, редитеља Радета
Вукотића.
Организатори
је
најављују као хит представу

за младе која упозорава на
опасности болести зависности.
Представа је настала по мотивима
истоименог романа Симониде
Милојковић, а главне улоге играју
глумци Маријана Мићић и Марко
Марковић.
Дан касније, у недељу 26. августа
у 19 часова, у Музичком павиљону,
Удружење музичара САКС Вршац
приређује промоцију дечијег

музичког
фестивала „Певајмо
срцем“. Учествују солисти и хор
„Распевано срце“ који ће одржати
концерт дечијих забавних песама,
уз подршку „Акро денс студија –
Супер стар“. Промоција ће уједно
имати и хуманитарни карактер
придружујући се на тај начин
акцији „За Магдалену“.

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

Т.С.

VIN

PING
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ВРШАЧКИ РОКЕНРОЛ БИЋЕ ВЕЧАН

Наступом бројних вршачких бендова током две
вечери, 3. и 4. августа, у Дому омладине, обележен
је завидан јубилеј - 55 година од прве рокенрол
свирке у Вршцу, која је одржана 29. новембра
1963. Прославу су организовали Удружење
музичара Сакс и вршачки Дом омладине.
Током две вечери свирали су следећи бендови:
Блек кет, Озон, Ретровизор, Бенседин, MR HYDE,
Падобранци, Максимилијан Рекс, TATE, BLADE,
A.J.BAND, VBA, Унутрашњи портрет са Чолетом,
Промискуитет.
За све оне који су пропустили окупљање,
“Вршачка кула”, захваљујући Горану Кукићу,
публицисти и рок критичару, на својим
страницама преноси сјајну атмосферу са овог
догађаја као и позив вршачких рокера за ново
окупљање 2023. године. Тада ће се славити 6
деценија рокенрол звука у граду под Кулом.

Фото: Горан Кукић
Слика 1 - БендСедин
Слике 2,3 - Black Cat
Слике 4,5 - Нелу
Слика 6 - Озон
Слике 7, 8- Падобранци
Слике 9,10 - Ретровизор
Слике 11, 12 - Аца Јерковић Бенд
Слика 13 - Блејд
Слика 14 - Чоле
Слика 15- Maximillian Rex
Слика 16- Промискуитет
Слика 17- Тате
Слике 18, 19 - Унутрашњи портрет
Слика 20 -VBA
Слика 21: Атмосфера у дворишту Дома омладине
Слике 22, 23, 24 - Мултимедијална изложба
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ВРШАЧКА КУЛА

Н ДОК СУ МУ ПОКЛОНИЦИ ВЕРНИ!
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Зрењанин 27. јул 2018.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
MAGYAR
TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

MEGEMLÉKEZÉS 20. ALKALOMMAL

Emlékünnepség a
pusztatemplomnál
A

z idei jubiláris 20-ik hagyományos aracsi Emlékünnepség JÚLIUS 29-én
16,00 órai kezdettel lesz
megtartva a Pusztatemplomnál a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság

AZ ÓVODÁS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEK NAGY ÖRÖMÉRE

ta és vezeti Nagy Szabina,
amelyben fellépnek : Tápai Tibor, a csókai Pannónia férfikórus, Fodor Marianna, Csíkos Dániel, a tordai
templomkórus, Nagy Szabina, valamint a magyarorszá-

»A Virrantó Játszóház Szentmihályon..

szervezésében . Az ünnepi
szentmisét Ft. Mellár József
törökbecsei plébános celebrálja- paptársaival. Az egybegyűlteket Lázár Jenő a
társaság alelnöke köszönti,
ünnepi beszédet Mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mond. Az
ünnepi műsort összeállítot-

gi Tiszaalpár testvértelepülés dalköre.
A kisbusz Tordáról a
Pusztatemplomhoz 14,00
órakkor indul a Művelődési
otthontól. Rossz idő esetén
az Emlékünnepség a törökbecsei Assisi Szent Klára római katolikus templomban
lesz megtartva.
LÁZÁR

EGÉSZ NAPOS SZÍNVONALAS PARTI BULI MUZSLYÁN
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK,
FIATALOKNAK ÉS IDŐSEKNEK
Szombaton, augusztus 11-én, egész napos társalgást szerveznek Muzslyán,
mégpedig a település jól ismert „parti” részén. Az esemény megálmodói
szeretettel várnak minden jókedvű, társalogni és barátkozni vágyó embert
reggeltől estig az ügynevezett „kis erdőben”, mely a Felszabadulás és a Kiss
Ernő utcák kereszteződésénél található.
- Süssün-főzzünk és társalogjunk együtt! A sütéshez-főzéshez szükséges
hozzávalókat a részvevők saját maguk biztosítják. Ital batyuban! – üzenik a
B. TIVADAR
szervezők.

A TANYASZÍNHÁZ KÖZÉP-BÁNÁTI ÚTIRÁNYA
AZ IDÉN A DUNDO
MAROJE NYOMÁN
Augusztus 3-án – MUZSLYA
(21:00 – Szervó Mihály Általános
Iskola labdarúgó-pályája);
Augusztus 5-én –
TORONTÁLVÁSÁRHELY;
Augusztus 6-án – TORDA;
A színészek és a házigazdák
szeretettel várnak mindenkit!
B. TIVADAR

BÚCSÚ(ZÁS) A BEODRAI TEMPLOMBAN
Szomorú napra virradtak a beodrai hívek 2018. július 22-én Szent Mária
Magdolna napján. Talán még az Égiek is sírtak, mert egész nap csak
esett és esett. Templomuk búcsújának ünnepén búcsúzott el tőlük egy
számukra igen fontos és szeretett ember, Bővíz László atya, aki 16 és fél
esztendeig vezette a híveket a lelki élet helyes útján. A 10 órakor kezdődő
ünnepi szentmisét Ft Koncz Tibor esperes atya vezette Halmai János káplán
atya és Ft Bővíz László atya kíséretében. A szentmise alatt a leendő
beodrai plébános Ft Mellár József esperes atya a gyónás szentségében
részesítette a bűnüket megbánó híveket. Tibor atya szentbeszédében
többek között a megbocsátás fontosságára hívta fel a figyelmet, majd
pedig a búcsúzó László atya életútjáról mesélt, hiszen ő volt mellette a papi
pályája küszöbén, ő ismertette meg vele a bánáti egyházmegyét, annak
nehézségeivel és szépségeivel egyaránt. A szentmise végén a beodrai hívek
nevében Detki Róbert mondott köszönetet a közel 17 évért, mindazért a sok
jóért és szépért, amit László atya ez idő alatt az egyházközösségért tett.
Nehezen jöttek a hálaszavak a hittanosok ajkáról is, hiszen ők a
keresztelésük óta László atya tanításával cseperedhettek vasárnapról
vasárnapra. Ivica Milankov tartományi képviselő is hálabeszéddel búcsúzott
az atyától. Amikor a búcsúbeszédek sorra elhangzottak, László atya könnyes
szemmel és hálás szível szólt a beodrai és bocsári hívekhez, majd a
szentmise után a hívek a templom ajtajában személyesen is elbúcsúzhattak
szeretett László atyájuktól.
Reméljük, hogy az imában mindig kitartó kis közösség ugyanolyan
szeretettel tudja fogadni az új lelkipásztorokat, mint ahogyan László atyát
fogadták 16 évvel ezelőtt.

Játszóbusz látogatott
Szentmihályra és Erzsébetlakra
A
legfiatalabbak körében
közkedvelt Virrantó Játszóbusz az idén is meglátogatta a szentmihályi és erzsébetlaki gyerekeket, akik
egy tartalmas, többórás szabadidős és örömteli esemé-

nyen vehettek részt. A gyerekek számos társas-, szerepés fejlesztő játékkal, különféle
sporteszközökkel, kézműves
sarokkal és széles könyvkínálattal ismerkedhettek meg. A
Virrantó küldetése az óvodás
és általános iskolás korú gyerekek hozzásegítése a teljes
szellemi, lelki és testi kibontakozáshoz, hogy később érett,
helyét a világban megtaláló,
céljait elérő és felelős döntéseket hozni képes felnőtt váljék belőlük.

„

Virrantó Játszóbusz
Erzsébetlakon és
Szentmihályon járt

»....és Erzsébetlakon

BORBÉLY TIVADAR

ÚJRA ELJÖVÜNK FELTÖLTŐDNI, MEGERŐSÖDNI, IMÁDKOZNI…

Tizenharmadik aracsi zarándoklat

J

úlius 14-én 8 órakor gyülekeztünk a törökbecsei Szent
Klára plébániatemplom udvarában, gyalogosok, biciklisek
és személygépkocsin érkező
zarándokok, mi, akik a 13. alkalommal meghirdetett aracsi
zarándoklatra jelentkeztünk.
A Délvidéki Háló törökbecsei
bogozói Micsik Béla vezetésével évek óta megszervezik számunkra ezt a csodálatos zarándoklatot, hitünk és nemzeti
múltunk szent templomához,
az aracsi Pusztatemplomhoz.
A rendezvény az Európai
Unió, Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia és a Bethlen Gábor Alaptársfinanszírozásával valósult meg.
Az idén mintegy hatvanan
érkeztünk Délvidék 10 helységéből. Gyalogosan tizenheten vállaltuk a 7 kilométeres
zarándoklatot, négyen pedig
biciklivel érkeztek Óbecséről
és Adáról. A kellemesen meleg időben gyönyörű naprafor-

gós parcellák között és majd
három méterre nőtt kukoricatáblák mellett imádkozva, elmélkedve és beszélgetve haladtunk. Gyorsan repült az idő,
fogytak a kilométerek és már
láttuk is a távolban úti célunk
impozáns körvonalait. Hogy
lerövidítsük a távot a learatott
búzatáblákon meneteltünk tovább. A tarló felsértette lábunkat, de ezt áldozatként felajánlottuk az út többi fáradalmával
együtt családunkért, közösségeinkért, magyarságunkért.
A romtemplomhoz érve, kis
pihenő után a találkozó fénypontja a pusztatemplomban
megtartott szentmise következett, amelyet már sokadik alkalommal a bácsföldvári plébános Dr. sc. Horváth László celebrált a jelenlevő Ft. Vreckó Ferenc, zentai plébánossal együtt.
A zenei szolgálatot Micsik Béla,
törökbecsei népművész szolgáltatta magyar tekerővel. László atya homíliájában rámutatott

arra, hogy mint a történelem folyamán sokszor, úgy most is üldözik a keresztényeket, mindannyiunkat, akik nem akarjuk
a világi dolgokat előtérbe helyezni a krisztusi törvényekkel
szemben. Fontos, hogy minden
keresztény informált legyen és
tudjon olvasni a sorok között,
így megértheti, hogy emberi
gyarlóság az okozója azoknak
a hibás döntéseknek, amelyek
a múltban az egyházban történtek (például a reformáció kiváltó oka, két gazdag család hatalmi viszálya volt).
A szentmise az ódon falak
között mindig megérint engem. Szinte érzem az évszázadok alatt itt imádkozó őseink
jelenlétét. Körülölel a nyugalom, béke tölti be szívemet. Az
állandóan fújdogáló szél csendes simogatása és a madarak
éneke áhítattal tölti be lelkemet. A szentmise után bőséges
ebéd következett, majd a sportolni vágyók íjaztak, mások pi-

hentek, beszélgettek, fotóztak
vagy egyszerűen gyönyörködtek a természetben. Délután
a Bácskertesről érkezett Toldi
István mesefa, Mátyás királyról mondott meséket nekünk,
majd elmondta az aracsi Marika tündérről szóló legendát is
és még néhány érdekes népmesét. Ízes magyarsággal, nagy
átéléssel, ügyes fordulatokkal
gazdagon megtűzdelt meséit
élvezettel hallgattuk fiatalok
és régebb óta fiatalok egyaránt.
A szívélyes búcsúzkodás
után útra keltünk. A fáradt
zarándokok számára traktoros pótkocsikat biztosítottak
a szervezők. A pótkocsin ülve
búcsúzó pillantásokat vetettünk a távolodó pusztatemplomra és lelkünkben megígértük, hogy ha egészségünk megengedi, jövőre újra eljövünk,
feltöltődni, megerősödni és
imádkozni.
HALMAI ÁGNES
NAGYBECSKETEKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
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Спољнотрговинска размена аграрних производа
региона АП Војводине у периоду I-VI 2018. године
Према подацима РЗС, које је обрадила
Привредна комора Војводине (ПКВ), за првих шест
месеци 2018. године, извоз аграрних производа у
укупном извозу привреде АП Војводине учествује
са 20,5 одсто, а вредност увоза аграрних производа
у укупном увозу учествује са 7,7 одсто.У првој
половини 2018.године,регион АП Војводине
реализоваојеспољнотрговинску размену аграрних
производа у вредности од 784,9 милиона евра,
што је за 7,3 одсто мање у односу на исти период
претходне године.
„Вредност извоза аграрних производа је 2,4 пута
већа од вредности увезених аграрних производа у
односу на исти период претходне године“, рекао је
председник ПКВ Бошко Вучуревић.
У првих шест месеци 2018. године, дошло је
до пада вредности извоза аграрних производа
у поређењу са истим периодом у 2017. години,
и то првенствено због мањег извоза кукуруза. У
укупној вредности извоза аграрних производа
АП Војводине за посматрани период 2018.године,
кукуруз учествује са око 11,6 одсто, док у истом
периоду 2017.године, вредност извоз кукуруза у
укупном извозу аграрних производа износио је
23,5 одсто. Од јануара до јуна текуће године, из
Војводине је извезено укупно 402.020 тона зрна
кукуруза, односно 62,2 одсто мање него у истом
периоду прошле године. Вредност извоза кукуруза
у овом периоду била је 64,2 милион евра и мања
је за око 59,3 одсто у односу на јануар – јун 2017.
године, када је кукуруз извезен у вредности од 157,7
милиона евра. Просечна извознацена кукуруза у
посматраном периоду ове године је за 6,8 одсто
већа него у истом периоду 2017.године.

„Према подацима Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, процена извоза
кукуруза из Србије у економској 2017/18. години
износи 428.000 тона. Имајући у виду да је прошле
године род кукуруза био знатно мањи, извоз

кукуруза је на нивоу очекиваног, али знатно испод
просека“, рекао је Вучуревић.
На другом месту, од ратарских култура, по
вредности извоза налази се пшеница.
„У периоду јануар – јун 2018.године из АП
Војводине извезена у вредности од 42,7 милиона
евра, што је за око 77 одсто већа вредност извоза
у односу на исти период 2017.године. Количински
посматрано извезено је готово два пута вишетона
него у поређењу са истим периодом 2017.године“,
нагласио је Вучуревић.
Највећи део шећера Србија извози на тржиште
Европске уније (ЕУ), али због укидања квота за
шећер у ЕУ, и евидентног пада цена шећера на
међународном тржишту, дошло је до значајног
пада извоза шећера. Од почетка године до јуна
2018. године из AП Војводине извезено је шећера
у вредности око 10,8 милиона евра, што је 72 одсто
мање у односу на исти период у 2017.години. У
посматраном периоду, из АП Војводине извезено је
32.516 тона шећера, што је 47,2 одсто од извоза који
је био у истом периоду претходне године.
„Иако извоз аграрних производа у првих шест
месеци бележи пад, ипак се одржава позитиван
биланс уразмени аграрних производа“, нагласио је
Вучуревић.
Када је реч о увозу аграрних производа на основу
података РЗС, може се видети да је динамика раста
увоза у периоду јануар – јун 2018.године велика,
у поређењу са истим периодом прошле године.
Нарочито је евидентан раст увоза цигара и осталих
дуванских производа, уљаних погача из уља соје,
свиња и свињског меса, соје у зрну итд.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна
стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање
или продају. Потпуно нови, некоришћени.
Строги центар, Дворска 3, изнад
Рајфајзен банке, у дворишту. Савремено
опремљени, други спрат, етажно грејање,
клима, телефон. Контакт 063 68 40 40
Продајем кућу у Гудурици, Отона
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 ари.
Тел. 061/ 217-68-26
Продајем спратну кућу са гаражом са
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода, струја,
канализација, укљижена, 200 m², плац 5
ари или мењам за Београд или Нови Сад.
Тел. 064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту са
комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
на плацу од 7 ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-5137 и 069/333-60-30
Продајем пољопривредно земљиште
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр.
7893, друга класа, 76 ари и 28m², КО
Уљма потез „Велика бара“ (Локва) пар.
бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари и 55m²,
КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/13309-79
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 од 46 m² у центру
Вршца (С. Немање) и издајем гарсоњеру
опремљену у центру града. Тел. 061/24911-61
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. 064/897-4635
На продају спратна кућа на плацу од
700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у
Великом Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у
центру површине 35 m² (соба, кухиња,
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/2355-436. Продајем једнособан стан
43m², 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 m². Тел. 065/33-55-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
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Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински решо,
кухињске елементе, шиваћу машину,
дечији креветац и дрвени регал. Тел.
064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од
центра. Стамбени део 77m², плац 438
m², комплетна инфраструктура. Одмах
усељива и за адаптацију. Тел. 062/157-6580 звати од 18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² 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 кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима,
вода, канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као и 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 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска
43/1 стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру града у
Улици Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту код
„Виле брег“ и радијатор мало коришћен.
Тел. 064/375-94-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко
било“ погодан за узгој пчела, викендицу,
воћњак, ширина плаца 10 метара дужина
108метара. На плацу су дрва (липа и
багрем), пролази струја и вода. Тел.
062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
канализација, вода, гас, 2 струјомера,
или мењам за некретнину у Београду или
Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута
на пашњаку 6. класе у површини од
10 ари, уписана у КО Дупљаја у потезу
„Песак“, шума испред насеља Гребенац.
Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко
било, на плацу од 12 ари под воћем,
викендица има подкровље. Тел. 064/22296-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

центру Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел.
013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел:
064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и
064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у
Вршцу, приземни са нус просторијама
и гаражом, укљижен без дугова. Улица
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00
Викендица од 80 квадрата , 25 ара
плаца, вода, струја, укњижено, Николино
поље, Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 22748-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-1461.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62
m², стан је у приземљу, врло повољно Тел.
063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве
Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60
м²на плацу од 5 ари, тел013/807-809
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

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 једнособан намештен стан у
центру, има централно грејање, интернет,
кабловску. Тел. 060/350-30-60
Издајем стан у Хемограду, 50 m²
комплетно намештен! Слободан од 15.
априла. Цена 100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13
Потребна гарсоњера у Новом Саду за
две студенткиње. Понуде доставити на
телефон 064-66 58 849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен стан
у Београду, у близини Маракане. Тел.
062/403-127
Издајем двособан намештен стан у
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-127
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава Центра) Тел. 064/24608-32
Издајем пословни простор у ул.
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин.
Тел. 064/125-53-76
Издајем стан у кући, почетак Борачке
улице, засебан улаз, засебан струјомер,
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757 и 011/2676-826.
Издајем намештен стан у Београду, у
близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.
Издајем локал 35 m², Омладински
трг, иза Педагошке академије, повољно,
згодно за фризере и занатлије. Тел.
064/1704-999.
Издајем гарсоњеру на Војничком тргу
од 1. јуна, није намештена. Тел. 064/12261-29.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар.
Све је посебно без газде. Тел. 061/723-9359 или 013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан
у Београду (Мирјево), са терасом,
28м²(кабловска, интернет) звати после
17х. Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел.
063/72-56-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру
у Београду, код Ботаничке баште, за
студенте. Тел. 064/23-53-130.
Издајем намештену собу у центру
града, погодну за ученицу- студенткињу,
са централним грејањем. Тел. 013/834-065
и 064/296-0285
Издајем
четворособни
стан
у
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат,
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.
Издајем једнособан стан 47 квадрата
на Омладинском тргу у Вршцу. Тел: 063/2868-14
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић,
први спрат, комплетно намештен, погодан
за студенте.Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава центра).Тел: 064/2460832
Издајем стан у Хемограду, 50 m²,
комплетно намештен, слободан од 10.
августа. Цена 100 евра плус трошкови.
Тел. 064/823-93-13.
Издајем двособан стан 65 m², Стеријина
7/17. Тел. 064/183-21-76.
Издајем дворишни полунамештен стан,
без шпорета и веш машине, слободан од
1. августа. Тел. 064/157-29-48.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа
и Краљевића Марка, трећи спрат, лифт
и нова клима. Погодан за студенте. Тел.
064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

РАЗНО
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел.
013/2839-461
Продајем
пржионицу
за
кафу
комплетна, са целом опремом. Продајем
кола опел омега, регистрована до
10.7.2018. Тел. 065/452-33-37
Дајем
часове
енглеског
језика
основцима и средњошколцима. Повољно.
Тел. 069/62-66-99
Услужно радим дизајн, припрему за
штампу, слике по поруџбини. Повољно.
Тел. 069/62-66-99 и 063/74-22-013
Радила бих по кућама домаће послове
и помагала старијим особама. Тел. 069/6266-99 – 013/835-129
Продајем оргинал Вилерове гоблене,
патике „дијадора“ бр 42, стару машину
за шивење „Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
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
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 ЦЗ762, тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100€. Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ
ЦЗ-99,дуга деветка, први власник, само
лицима са дозволом. Цена 200€. Тел.
064/123-17-56
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину дана
гаранције, са унутрашње странбе велика
појачања, дупло дно (фи 35х1120 цм)
Цена35€. Тел. 064/123-17-56
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за лакшу
вучу ауто приколице и мању потрошњу
горива. Цена 30€. Тел. 064/123-17-56
Продајем половну, очувану, комплетну,
оргинал фабричку ауто куку (немачку) од
аудиа 100, са електроинсталацијом. Тел.
064/123-17-56
Продајем два половна очувана лимена
поклопца мотора „бубрега“ и предњи
лимени блатобран од Piago vespe Px 200.
Тел. 064/123-17-56
Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ
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на чврсто гориво, шамотна „Горење“. Тел.
805-095
Продајем кауч, бицикл, хармонику,
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто приколицу,
зимске ауто гуме. Тел. 063/275-986
Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи,
веш машину, тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња, дечји џип,
бебифон, пеглу за косу. Тел. 065/80-31606.
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 ракију од кајсије, шљиве,
грожђа и од виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Дводелна судопера, комбиновани
креденац за трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два сточића за
телевизор, комода за постељину. Тел.
061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“ цена по
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кровни носач за кола, буре за
нафту од 200 литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124.
Продајем дечија колица, тепих стазу,
бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.
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.
Пекарска пећ за продају. Тел. 064/19790-69.
Продајем
очувану
тракторску
приколицу, марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, 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 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.
Продајем зидну панел грејалицу на
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.
Продајем фотељу, лежај, шиваћу
машину, дрвени регал, плински решо,
електрични шпорет комбиновани и
кухињске елементе. Тел. 064/186-52-44.
Купујем половну, исправну мешалицу
за бетон. Тел. 013/401-210 и 060/74-01-210.
Косим и крчим траву са тримером. Тел.
064/19-55-269.
Продајем четири бицикла брзинца,
три пони бицикла, кућу у Југ Богдана 48,
веш машину, фрижидер, корпу за мерење
свиња, ауто приколицу. Тел. 013-28-32536.
Продајем шпорет на дрва, тучану
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно. Тел.
065/878-44-10.
Продајем потпуно нов котао на чврсто
гориво са косим ложиштем 25kw „УНИКО“
Ковачица, плус пумпа. Под гаранцијом је.
Тел. 062/80-46-504.
На продају цвеће лале, већу и мању
количину, преко 1000 комада доносим
кући. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.
За продају веш машина „Горење“
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5 година
стара, цена 100€, и „Обод“ Цетиње старије
производње. Обе потпуно исправне, као
и машина за сушење веша „Електролукс“
Немачка цена 50 €. Тел. 064/429-06-14.
Уступам породичну гробницу на
Православном гробљу у Вршцу – уз
договор. Тел. 013/401-210 и 060/740-12-10.
Продајем кауч, дводелну судоперу,
трпезаријски орман, комоду за постеqину,
мали прозор 60х60 са шалоном два ТВ
сочића. Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа плам“ Врање 7

kw, коришћена у добром стању. Цена 60 €
. Две ел. плафоњерке (руске производње
“Иколајн“) Тел. 064/456-59-19.
Продајем фрижидер, балоне за
ракију(обучени), кауч, викендицу на
ватинском путу. Тел. 806-158.
Продајем дечији креветац . Тел
065/540-53-90
Продаје се столарија са вакум
стаклом и алуминијумским дихтлајснама,
столарија је половна и дрвена. Продаје
се шиваћа машина са постољем “Хауман“.
Може замена за огревно дрво. Тел.
061/111-28-21
Продајем
виолину
и
гоблене
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.
Продајем апарат за циркулацију са
свом пратећом опремом цена 6.000
дин. Sonic Pep 20BTE слушни апарат са
гаранцијом годину дана мало коришћен,
цена 10.000 дин. Тел. 060/483-09-80 или
061/604-96-46.
Биљни мелем „Станил“ против шуљева,
оједа и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.
Продајем
тракторску
приколицу
марке „Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип,
резервни точак, уредна документација,
очувана и гаражирана, у Куштиљу. Тел.
021/636-97-26.
На продају бојлер на струју 80 л.
Поклањам лабрадора, стар 8 година,
вакцинисан, чипован, одржаван, због
малог простора у дворишту. Тел. 833-042
и 064/28-05-881.
Помагала бих старијој особи. Тел.
064/28-80-347.
Све грађевинске радове (зидање,
бетонажа,
малтерисање,
кровне
конструкције ...) изводим квалитетно и
повољно. Тел. 061/265-62-04.
Продаје се скутер piaggio Hexagon 180
цм³, веома очуван, 2005. год. гаражиран,
црвене боје аутомацки мењач, мало
прешо, сервис урађен, ветробран, наслон
за седиште, аларм, церада. Хитно! Тел.
064/510-50-66.
Осб
плоче
за
подашчавање
кровова,цена 296 дин м2.Тел.062-437-236
Хитно потребни мајстори за сечу
ораха. Тел. 064/390-62-76.
Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw.
1999 еур. Број седишта 5. Сива металик,
први власник.Тел: 060/0290-111
На продају луковице лале 8 дин. комад
и зумбула 5 динара комад, балконска
врата „Словенијалес“ некоришћена дупло
стакло, цена 40€. Тел. 837-631 и 064/- 28058-62.
Продајем виљушкар на електро погон..
Tel. 064/129-73-23.
Кошење траве, одржавање свих
травнатих површина, крчење дворишта
тримером. Тел. 064/19-55-269.
Продајем 7м² бродског пода. Тел.
060/022-01-28
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу пећи, спаваћу собу са
трокрилним шифоњером. Тел. 833-294 и
061/217-68-26.
Женско штене Малиное старо 4 месеца
на продају. Тел. 064/700-24-94.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући
или стану. Тел. 064/28-10-216.
Продајем два двокрилна дрвена
прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена по
договору. Тел. 064/163-01-18.
На продају палме у саксијамаи стеге
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Купујем половни фрижидер за кућне
потребе. Тел. 061/256-23-96.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно)
и агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне
и у одличном стању. Машину за сушење
веша. Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13,
бицикл „рог“ женски, дрвени креветац,
плински сат контролни, бутан боца пуна
3кг, роштиљ на струју, мушке и женске

патике и ципеле, точкови 28-86 за бицикл.
Тел. 064/168-58-94
На продају Голф 4, бензинац. Тел.
064/164-14-61
На продају Алфа камин на чврсто
гориво и две палме старе петнаест
година. Повољно. Тел. 063/72-56-205 и
064/42-68-229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са
бојлером за грејање воде и левковима за
клање. Тел. 063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и
063/187-167-3.
Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000
км. Тел. 064/186-52-44.
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007.
годиште, купљена у Србији, Вршцу,
регистрација до јуна 2019. 132000км,
цена 3900 евра. Тел: 0600805618
Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада,
155/70 R13. Тел. 064/1865244.
Продајем житну сејалицу 18 реди
запрежна преправљена за трактор.
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајме агрегат за струју 1 kw, та
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по
договору. Тел. 061-166-702.
Продајем ловачку пушку Бајкал само са
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада,
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.
На продају 2 трокрилна прозора,
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома
повољно.
Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м,
питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску
пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел.
062/32-98-12.
Продајем уџбенике за 3. разред
средње школе. Тел. 064/128-19-55
Продајем пиштољ „Берета“, први
власник, очуван, само лицима са
дозволом. Буре за нафту од 200 л, кровни
носач за аутомобил. Тел. 837-124.
На продају нов ТВ Вивакс, лед екран,
109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-2609.
Продајем два кауча (2000 и 3000
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел.
062/32-98-12.
Продајем орман двокрилан 2 ком,
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4
ком, комоде 2 ком, писаћи сто, плински
шпорет, шиваћу машину „Багат“, веш
машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и
063/760-51-54.
Купујем собна дрвена врата, балконска
врата са две стране квака, металан
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65.
Поклањам бибер цреп. Тел. 013/401210 и 060/74-01-210.
Продајем трокрилни регал дрво
са огледалом и ципеларник. Цена по
договору. Тел. 066/411-496.
На продају пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом и трофазни електромотор.
Цена по договору. Тел. 066/411-496.
Продајем плински бојлер и плинску
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Купујем плинске неисправне бојлере
због делова и плинске пећи. Тел. 013/861419 и 063/ 482-418.
На продају врата собна 3 комада, врло
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан.
Тел. 064/280-58-81.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел.
063/482-418 и 861419.
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила око окућница и
викендица,
гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду. Тел.
013/806-872 и 060/0806-872.
Продајем веома добар цреп „велика
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.
Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила окућница и
викендица.
Гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду.Тел:
060/0806-872
Продајем бетонске цеви за ћуприје
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел:
065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ
на струју, контролни сат за плин, „рог“
женски бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“,
„фићу“, гуме спољне за бицикл, патике
нове бр. 45 и 43, рошуле за децу. Тел.
064/168-58-94.
Радила бих и бринула о старијој
женској особи, 3-4 сата дневно. Тел.
063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике
и физике за гимназијалца и основца. Тел.
063/80-125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без
кабине и сетвоспремач запремине 1,90
корпу за трактор, шалоне за прозоре
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач
210 л. дечји креветац са мадрацем 1
постељина гратис. Тел. 062/600-447 и 826396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел.
063/733-92-47.
На продају 2. ТВ пријемника 41х31
и 55х42 исправни, бренери за варење,
телефони фиксни 3 ком, радио касетофон
4 ком, кожни кофер, усисивач 2 ком, све
исправно. Тел. 064/168-58-94.
Потребна жена за помоћ у кући. Тел.
064/168-58-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена
25 €. Тел. 837-631 и 064/285-862.
Продајем цитроен C4, произведен
године 2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587
cm³/80 kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао
196.000km, регистрован. Тел. 062/117559-55.
Продајем врата за фијат крому (пасује
и за ланчију) и разне делове за исти. Тел.
013/401-210 и 060/740-12-10.
Косим зелене површине косачицом и
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.
Изводим у шетњу ваше псе, са
задовољством и пуно љубави. Волим
животиње и мислим да су нам они добри
пријатељи. Нећете погрешити ако их
мени поверите. Сат времена 200 динара.
Тел. 013/807-873

Дана 28. августа 2018. године навршава се 33 године од преране смрти нашег
сина јединца

ДРОБЊАК ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ
Тог дана изаћи ћемо на његов гроб, прекрити га цвећем и залити сузама.
Ожалошћени отац Драгомир и мајка Добрила и многобројна родбина.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 304, 20. АВГУСТА 1993.

МУЗЕЈ ВИНОГРАДАРСТВА
Постоје археолошки налази из времена римске доминације
Банатом, други век н.е. на основу којих се може закључити да је
вршачко виногорје и виноградарство веома старо.
Најстарији писани податак о вршачком вину потиче с краја
петнаестог века. 1494. године дворски економ угарског краља
Ладислава Другог плаћао је буре вршачког вина 10,5 златних
гулдена. Извештај дворског чиновника упућеног двадесетог августа
1551. године угарском краљу Фердинанду између осталог каже да је
овај крај добро обрађен, плодоносан житарицама и добрим вином,
коме нису равна друга много хваљена.

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 (137)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Турски дипломата и путописац Евлија Челебија који је путовао по
Банату 1660. године у својим путописима каже између осталог, да се
на источној страни града све до утврђења на брегу простиру родни
виногради са укусним, руменим грожђем. Народни музеј у Вршцу
већ дужи низ година знатну пажњу посвећује виноградарству
и подрумарству као вековно традиционалној грани народне
привреде, па је у том смислу прикупљан материјал који се налази
у збиркама. Музеј поседује близу 900 предмета од којих би за
излагање било 600. Вршачки музеј као установа још није успео да
обезбеди одговарајућу зграду у којој би направио сталну изложбу
прошлости овог краја. Чак и обезбеђењем одговарајуће зграде
Музеј на таквој сталној поставци не би био у могућности да прикаже
ниједну област у целини, већ само избор и пресек.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 304, 20. АВГУСТА 1993.

ВРШАЧКЕ БОГОМОЉЕ

ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА
ГУСТАВА АДОЛФА

Евангелистичка верска заједница као део шире протестантске
лутеранске заједнице формирала је своју црквену општину у
Вршцу 1854. године иако мала група протестаната нарочито међу
немачком и мађарском сиротињом, већ од раније постоји у Вршцу. У
почетку је ова општина припадала много снажнијој евангелистичкој
општини Дети, али већ 1858. године град Вршац одобрава својим
евангелистима градњу цркве и школе и даје простор за њих, као и
за отварање гробља.

Десет година касније 1868, ова општина постаје самостална и
бира свог пароха и учитеља, а формира и своје друштво „Густав
Адолф“ у част шведског краља (1496 - 1560) великог борца и
заштитника протестантизма: истовремено продаје плац намењен за
градњу цркве и купује приватну кућу на удлу Каналске улице (данас
Патријаха Рајачића) и Златне греде (Синђелићевој) и уз знатну
помоћ својих верника и других грађана преуређује је у богомољу
и школу.
Вршачки евангелисти обављају своје верске ритуале у овим
условима све до тридесетих година овог века када коначно доносе
одлуку о зидању цркве, пошто су прилозима својих чланова и
помоћи најшире протестантске заједнице одређена средства. И
тако уз велику свечаност 23. августа 1931. године, уз присуство
власти, војске, бројних Вршчана и представника свих цркава
полежен је камен темељац за „ Крсни храм Густав Адолф“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање
народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула.
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару.
- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање
варошког заступништва.
Наиме, када су оно Срби у
смислу закона позвани били, да се
закуну као народна гарда, они су
се томе одлучно опирали; сада пак,
под водством Кумановића, 2000
људи на броју, сами су захтевали да
ступе у народну гарду. Али, Немци
немогаше пристати на то, тим мање,
што су српске чете већ почеле
крстарити овим пределом 1).
5. јула предао се и Влајковац,
са својим већином српским
становништвом. Приликом заузећа
овог места, ондашње становништво
и логорска војска чинили су
свакојаке изгреде.
Из Вршца је одмах послата
помоћ у Влајковац. После кратке
борбе, устаници се повукоше и
разметуше по околини, отуда је ова
била јако несигурна.
На скоро затим у Вршцу је
решено, да се Влајковац поседне.
8. јула извршено је ово редовном
војском и народном гардом. Но
Влајковчани се повукоше у своју
цркву и пуцаше одавде на војнике.
На то војници јуришаше и на
саму цркву, и њене браниоце које
побише, које заробише. У свом
гњеву војници не поштедеше ни
сеа, већ га запалише и савршено
разорише 2).
Да споменемо још један догађај
из ових дана. У Павлишу беше једно
одељење граничара, које није
држало са устаницима. Устаници
изненадно нападну на село, млоге
ране, а седморицу потуку, међу
њима и капетана Андрејевића.
Отуда су сви за обрану способни
људи како из овога предела, мало по
мало сасвим прешли устаницима.
После Влајковца вршачки Срби
сасвим су се били смирили. Али
у алибунарском логору живо се
припремало за нападај на Вршац.
Придоласком некојих спомоћних
трупа, тамошње вође мислише, да
је сада згодно време за офензиву.
Осим тога, Вршац им је и иначе био

на путу. Они су се надали успеху,
најпре што су бројно били далеко
моћнији од вршачке посаде, а
затим, што су очекивали помоћ и од
вршачких Срба. За нападај одређен
беше 11. јули, а то је Петровдан
по старом, јер Срби, религиозни
као што су, радо су предузимали
важније ствари о већим празницима
или иначе значајнијим данима.
И доиста, тога јутра, Срби,
постављени у бојни ред, почеше
се приближавати царским друмом,
што води од Алибунара. Српска
војска подељена је била на два
одељења. Једним одељењем, које
је бројало преко 2000 граничара,
командовао је народни мајор
Којић; друго одељење бројало
је отприлике 500 Србијанаца, а
предводио га је капетан Тадић. Ова
војска имала је 6 топова. Уз њу је био
и одборски комесар Станимировић.
У Вршцу нико није ни слутио
на овај нападај. Тек око пола десет

1)Horváth M. : sv.I.,str.320.
2)Adolf Streckfuss: Der Freiheitampf in Ungarn in den Jahren 1848. I1849.

часова изјутра предстража на
панчевачком друму спазила је
неки облак од прашине у долини
преко Павлиша, али се још није
могло ништа разазнати. Неколико
минута доцније предстража, која
се састојала из 3 човека, уочи
гомилу Србијанаца и опали на њу из
пушака, нашто се ова повуче натраг.
А један од стражара отрчи у варош
да о свему овоме извести солгу
Дамаскина. У 11 часова приспела
је у касарну, где се налазио
Бломберг, и друга, поуздана вест,
да се приближује повећа војска.
На то Бломберг одмах заповеди
уланским и хусарским трубачима
да дувају на узбуну, што су без
оклевања прихватилии пешадијски
и гардијски добошари, осим тога
и звона на р.к. цркви ударише
наопако. За по часа окупише се
војници од сваке руке и поставише
се уред испред вароши према
Влајковцу.

Berlin,1850. Str.95- Baumann’sch Aufzeichnungen, str.53.
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1 kg
41,80
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КО Ш А Р К А
НОВИ ТРЕНЕР ВРШЦА ОБАВИО ПРОЗИВКУ И ПРВИ ТРЕНИНГ

БРАНКО МАКСИМОВИЋ ПОВЕО ВРШЧАНЕ У НОВУ СЕЗОНУ

Обострана жеља о преузимању екипе
Вршца остварила се овог лета руководству
клуба и тренеру Бранку Максимовићу.
Младом стручњаку ће ово бити други
мандат у некој од вршачких екипа, у првом
је био помоћник искусном Мирославу
Николићу на клупи некадашњих Лајонса.
- Овде сам провео три феноменалне
године и што се тиче тренерског и
породичног статуса. Лепо сам живео у Вршцу
и имао лепе резултате, надам се да ће исто
тако бити и сада колико год будем остао.
Вршац својом кошаркашком историјом,
инфраструктуром и свим оним што је дао
српској кошарци заслужује да се врати на
највећу сцену. Жеља нам је да окупимо
екипу младих и талентованих играча који
ће, уз велики рад, доћи до доброг тимског
квалитета, каже Максимовић.
Екипу ће и ове године предводити
капитен Милош Савовић, сем њега из
прошлогодишњег састава остали су
Милан Мунижаба и Милан Радивојевић. У
Миленијум су стигли момци који су прошли
млађе селекције српске репрезентације,
Никола Силађи, Страхиња Јовановић

АБА 2 ЛИГА И КЛС МНОГО
ОЗБИЉНИЈИНЕГО ПРОШЛЕ
СЕЗОНЕ

Добродошлица новајлијама: Директор клуба Аца Грујин, технико Власта Мајсторовић и тренер Бранко
Максимовић
и Никола Ћирковић, али и неколицина
- Још нисмо завршили са формирањем
неафирмисаних играча који су на проби.
тима, у потпуности разумемо играче које
смо контактирали, сви чекају неке боље
понуде из иностранства где су реално веће
паре него у Србији. Даћемо максимум да
ПРЕДРАГ КАНАЧКИ ПРЕШАО У ДИНАМИК, ВЛАДАН
посао урадимо квалитетно у постојећим
МАЈСТОРОВИЋ НОВИ ТЕХНИКО
околностима да би, касније, у сваком смислу
Сем промене на месту шефа стручног штаба где је Горана Топића наследио
били на највишем могућем нивоу.
Бранко Максимовић и Предрага Каначког, који се вратио се у редове
београдског Динамика, је на месту првог оперативца заменио Владан
Нови стратег истиче и да није немогуће
Мајсторовић Власта.
да се поједина играчка решења потраже у
Мајсторовић је током своје каријере спортског радника био технико
иностранству.
мушке и женске екипе Хемофарма, а 2006. године током квалификационог
- Ми смо српски клуб и ја бих највише
циклуса за пласман на Европско првенство у Италији именован је за техника
волео
да нам је читава екипа састављена
женске репрезентације Србије и Црне Горе. У кошаркашкој биографији му се
од момака из наше земље, ако је могуће
налази и податак да је уз Александра Шалиначког идејни творац и оснивач
и из самог Вршца. Међутим, морамо да
Кошаркашког клуба Кондивик.
водимо рачуна и о квалитету који ти играчи

Бранко Максимовић је оценио
да ће и АБА 2 лига и КЛС бити
квалитетнији него прошле сезоне.
- Наши конкуренти у АБА 2
лиги располажу са озбиљним
финансијским средствима и доводе
одличне играче. Мислим да ћемо
ми моћи играчки и тимски да им
парирамо., наравно када будемо
комплетирали тим онако како сам
замислио. Вршац је прошле године
остварио добар резултат у оба
такмичења, али нећемо због тога
имати притисак нити императив
да га надмашимо. Притисак који
сами себи будемо створили биће
неупоредиво јачи од било код
спољашњег притиска. Ко год буде
био противник на терену Вршац ће
ићи на победу. Шта је реално а шта
не, то је друго питање. Много ће
зависити од тога како будемо пунили
ростер до краја прелазног рока. За
сада имамо добру базу. АБА 2 лига
ће ове сезоне бити неупоредиво јача
а ми, за сада, имамо најмање играча
у ростеру од свих екипа. КЛС ће
такође бити веома квалитетан, Нови
Пазар у сезону улази са озбиљним
средствима, Ужице и Златибор
такође.

могу да донесу. Због тога размишљамо и
о опцијама из иностранства са крајњим
циљем да створимо лепу кошаркашку
причу, закључио је популарни Макса.

П А РА ГЛ А Ј Д И Н Г
ПАРАГЛАЈДЕРИСТИ “БЕРКУТА” ОСВОЈИЛИ ЕКИПНО ТРЕЋЕ МЕСТО У ПРЕЛЕТУ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ШАМПИОНАТА СРБИЈЕ

КЉУКОВНИЦИ СРЕБРО, МИЛОВАНОВИЋУ БРОНЗА

Вршачки Параглајдинг клуб “Беркут” је
на такмичењу на Копаонику, у дисциплини
прелет, остварио сјајне резултате. Након три
успешна такмичарска задатка вршчани су
освојили пет медаља.
У појединачној конкуренцији у спорт
класи параглајдеристи вршачког клуба
“Беркут” Нинко Кљуковница и Драгодин
Миловановић освојили су друго и треће
место, први је био Павле Павловић из ПК
Голија.
“Беркут” је у екипној конкуренцији
у саставу Нинко Клуковница, Драгомир
Милићевић, Горан Киџин и Драгодин
Миловановић освојио бронзу.
Како је ово такмичење било уједно и
последње коло лиге Србије проглашени су
победници за годину 2018.
У лиги Србије победник је Дејан Валек
АК Кумулус из Новог Сада, друго место

заузео Нинко Кљуковница, а треће Драгодин
Миловановић из вршачког Параглајдинг
клуба “Беркут”.
Према речима наших параглајдериста ово
је било једно од најзанимљивијих такмичења.
- До последњег задатка водила се велика и
неизвесна борба. До последње трке могући су
били различити расплети обзиром да разлика
у лиги Србије између првопласираног Валека
и другопласираног Нинка Кљуковнице свега
15. поена. Слично је било када је у питању
екипи и појединачни пласман на саммом
такмичењу. Такмичење је организовао
параглајдинг клуб Голија из Рашке у периоду
од 11. до 16. августа. Полетало се са полетишта
Кокоровац и Јадовник док су се задаци у
дужини од 60 до 80 км одвијали изнад долине
Ибра и околних планина у правцу ка Новом
Пазару и назад, рекли су такмичари вршачког
Параглајдинг клуба “Беркут”.

Велики успех: Нинко Кљуковница и Драгодин Миловановић

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКАШИ БАНАТА ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ И НАЈАВИЛИ ВЕЛИКЕ АМБИЦИЈЕ

САНТРАЧ: НАПАШЋЕМО ВРХ ТАБЕЛЕ

Прошле сезоне су вршачки одбојкаши
пласманом у горњи део табеле (пето место) у
потпуности остварили амбиције и испунили
циљ, али у наредној желе да направе
искорак. Тренер Игор Сантрач обавио је
прозивку прошле седмице и екипа је почела
са радом два пута дневно.
- Према сазнањима о саставима тимова
наших конкурената лига ће ове сезоне бити
знатно јача него претходне. Наш примарни

циљ је да обезбедимо опстанак, али у
зависности од позиције на крају првог дела
сезоне градићемо амбиције за наставак.
План је да покушамо да будемо међу четири
најбоље екипе у првом делу и да у другом,
напданемо Прву А лигу.
У односу на протеклу сезону Банат је
знатно променио састав.
- Из прошлосезонског састава остали су
нови капитен Марко Медић, Марко Марков

и Никола Савин који ће променити позицију
и прећи ће на место либера. Променили смо
примачку дијагоналу, дошао је јуниорски
репрезентативац Црне Горе Огњен Бетић,
желимо да створимо костур тима који ће
бити кадар да остане на окупу бар три
године и да у том периоду Банат доведе
до прволигашког друштва, јасан је стратег
вршачких одбојкаша.

МЕДИЋ: КАПИТЕНСКА ТРАКА
ВЕЛИКА ЧАСТ

Догогодишњи првотимац Баната,
Марко Медић, ове сезоне носиће
капитенску траку.
- Велика је част за мене бити капитен
клуба у коме сам поникао. Захваљујем
се управи, стручном штабу и саиграчима
на поверењу, трудићу се да га оправдам
на прави начин. У нову сезону улазимо
са амбицијама да напредујемо и да,
уколико се укаже прилика, покушамо да
направимо резултатски искорак у односу
на претходне сезоне, рекао је нови
капитен Баната.
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ВРШАЧКА КУЛА
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ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 1. КОЛО
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5.Раднички (Б)
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На српсколигашкој премијери
на стадиону под Кулом Вршчани су
демонстрирали силу и потврдили да
су у припременим мечевима добро
увежбали да побеђују. Сава Балан
је својом изванредном партијом
обележио меч, разгалио срца
симпатизера и ушао у историју као први
стрелац ОФК Вршца у српсколигашкој
конкуренцији. Изабраници тренера
Ненада Мијаиловића створили су
огромну предност у поседу лопте и
шансе низали као на траци током свих
90 минута. Ипак, на први погодак се
чекало све до финиша првог дела меча
када је Балан, после акције Ивановића
и одбране голмана Габрића, на другој
стативи, присебно, прихватио лопту
и маниром расног стрелца затресао
мрежу.
Само што је почело друго
полувреме, у 48. минуту, Вршчани
су дошли до другог поготка. Уиграну
акцију из корнера Мандића и
Левићанина ефектно је завршио
Ивановић.
Три минута касније Левићанин
је евроголом са 25 метара постигао
трећи погодак и мало је ко у том
тренутку веровао да ће то бити коначан
резултат. Вршчани су имали још
неколико веома изгледних прилика,
највећу је пропустио Жерађанин, у 86.
минуту није искористио једанаестерац

после фантастичне соло акције Балана
који је пре прекршаја над њим нанизао
пет противничких играча.

МИЈАЈЛОВИЋ: СРЕЋНИ СМО!

Тренер ОФК Вршца ненад
Мијаиловић веома је задовољан
стартом у новој сезони, али није у
еуфорији.
- Сви смо срећни због победе, али
исто тако свесни смо да је првенство
дуго и да морамо у континуитету
да понављамо добар однос и

ОФК ВРШАЦ – БАЧКА (С) 3:0 (1:0)

КВАЛИТЕТНА ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 1. КОЛО
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Вршац, Градски стадион, гледалаца 450, судија: Никола Бикић (Зрењанин) 7, стрелци:
Балан 44, Ивановић 48, Левићанин у 51. минуту, жути картони: Петрић, Глувачевић (ОФК
Вршац), Масалушић (Бачка)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић -, Б. Благојевић 7,5 (од 67. Станков 7), Петрић 7,5, С. Благојевић
7,5, Жерађанин 8, Ивановић 8 (од 80. Глувачевић -), Левићанин 8, Божић 7,5 (од 61. В.
Благојевић 7), Мандић 7,5, Лазевски 7,5, Балан 8.
БАЧКА 1901: Габрић 7,5, Киш 6, Масалушић 6, Котараш 5,5, Орчић 5,5 (од 76. Нађ 5,5),
Симић 5,5 (од 46. Лазић 6), Тумбас 6, Бјелобрк 5,5, Медић 5,5, Матијевић 5,5, Крмар 6 (од
89. Францишковић -)
Играч утакмице: Сава Балан

дисциплиновану игру. Резултат ће сам
по себи доћи пре или касније.
У наредном колу Вршчани иду на
мегдан Црвеној звезди из Новог Сада,
познатом расаднику талентованих
играча.
- Гостујемо Новосађанима на веома
тешком терену за игру. Имају сјајан тим
за сам врх табеле, биће тешко, али од
борбе и жеље за победом овај наш тим
никада неће одустати. Једва чекамо
утакмицу, закључио је популарни
Џими.
НИКОЛИЋ МИЛОРАД НОВИ ЧУВАР
МРЕЖЕ ОФК ВРШАЦ
Након изненадног одласка Стефана
Богоша из клуба управа је експресно
реаговала и појачала конкуренцију
међу стативама. Реч је искусном
голману Милораду Николићу (34) који
је у својој богатој каријери наступао за
Слободу из Ужица, Јавор, Ружомберок,
Напредак.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИ ДО БОДА У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ,
УБЕДЉИВ СТАРТ ПОТПОРАЊАЦА

СЛОГА (Б. Н. СЕЛО) - ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 1:1 (0:0)

Банатско Ново Село, судија: Игор Јајић (Панчево),
стрелци: Лукић у 51. за Слогу, Калин у 88. минуту за
Јединство
СЛОГА: Стајчић, Јовић, Јаковљевић, Лазаревић, М.
Лукић, Балан, Дринић, Милекић, Шево, Митровић (од 30.
С.Д.Јовић), Н. Лукић (од 68. Проле).
ЈЕДИНСТВО: Радивојев, С. Попов (од 46. Ракитован),
Москић, Милентијевић (од 61. Калин), Балог, Ђурђевић
(од 81. И. Попов), Ангеловски, Живанов, Бирђан, Рошуљ,
Станојловић.
На тешком гостовању у Банатском Новом Селу
изабраници тренера Бате Ракочевића остали су
непоражени захваљујући поготку Миће Калина у
финишу меча. Могли су Влајковчани да се кући врате и са
целим пленом, али пропустили су неколико повољних

прилика. Калин је имао шансу пре постизања гола, а
најбољу је пропустио Аца Станојловић у последњим
тренуцима.

КВАЛИТЕТНА ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ

ВРШЧАКИ ОМЛАДИНЦИ ПОРАЖЕНИ НА СТАРТУ, ПОБЕДА КАДЕТА

ОФК ВРШАЦ - ЖЕЛЕЗНИЧАР (ПАНЧЕВО) (омладинци) 1:2 (0:2)

Градски стадион, судија: Никола Ћировић (Вршац), стрелци:
Цимеша у 46. минуту за ОФК Вршац, Мутавџија у 28, Танасић у 38.
минуту за Железничар
ОФК ВРШАЦ: Кикош, Бугарчић (од 46. Смољан), Пуцар, Славуљ,
Самарџија, Бера (од 46. Боројевић), Шкерлак (од 86. Чубрило),
Драшкић, Тошић (од 46. Цимеша), Јанковић, Стојковић (од 46.
Марковић).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Тимотијевић, Мутавџија (од 83. Тасић), Ф. Санадер,
А. Санадер, Живановић, Росу, Танасић (од 89. Герасимовски), Дринић,
Вујичић, Богојевић, Кемењ (од 80. Драгичевић).
Омладинци Вршца доживели су пораз у јужнобанатском дербију
на премијеру у Квалитетној лиги Војводине. Изабраници тренера
перице Ранкова имали су два гола заостатка после првих 45. минута,
Цимеша је у првом минуту наставка смањио на 1:2, али до краја се
резултат није мењао. Кадетска екипа под вођством тренера Марина

Миока остварила је победу у првом колу против вршњака из
панчевачког Железничара иако је на полувремену губила са голом
разлике.

ОФК ВРШАЦ - ЖЕЛЕЗНИЧАР (ПАНЧЕВО) (кадети) 2:1 (0:1)

Градски стадион, судија: Никола Грујић (Вршац), стрелци: Кораћ у
49. и 78. минуту за ОФК Вршац, Русован у 35. минуту за Железничар
ОФК ВРШАЦ: Јока, Мачар (од 56. Каровић), Милићевић, Дестани,
Томаш, А. Ћирка, Вранић, Миошко (од 46. Секулић), Тешић (од 70.
Чоловић), М. Ћирка (од 90. Влаховић), Кораћ (од 80. Савић).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Поплишан, Ергарац, Јарамаз, Сефкеринац,
Маџевски (од 70. Алексић), Станојковић, Жалац (од 88. А. Ковачевић),
Русован (од 60. Мохачи), Филиповски (од 82. Амбруш), Ефтимовски
(од 68. М. Ковачевић), Бабин.
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