
ПЕТАК • 28. август  2015. ВРШАЧКА КУЛА 11

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XL                   ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.                        e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ПЕТАК, 28. август  2015.       
ЦЕНА 40 ДИН.

БРОЈ  

1027

ИНТЕРВЈУ: 

ЈАВОР РАШАЈСКИ
стр.  6. и 7.  стр. 2.

ОПШТИНА ВРШАЦ РАСКИНУЛА УГОВОР О 
ЗАКУПУ ЗЕМЉИШТА СА “ВИНОГРАДИМА”
ДУГ “ВРШАЧКИХ ВИНОГРАДА”  
ОКО 200.000 ЕВРА

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ИЗ ПРОГРАМА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

МИНИСТАР ВУЛИН: ПОДАЦИ СУ 
ДОБРИ, НЕЗАПОСЛЕНОСТ ОПАДА!

стр. 3. 

ПОМОЋ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЂАЦИМА ИЗ 
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА 
ЗА НАБАВКУ БЕСПЛАТНИХ 
УЏБЕНИКА

стр. 3. 



ПЕТАК • 28. август  2015.ВРШАЧКА КУЛА2

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

УПОЗОРЕЊЕ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ:

ВОЗАЧИ ОПРЕЗ, 
ПОЧИЊЕ ШКОЛА! 

Чланови Савета за безбедност саобраћаја 
општине Вршац одржали су састанак чији 
је главни повод био почетак нове школске 
године, полазак ђака првака. Савет је донео 
неколико закључака који су презентовани 
јавности на конференцији за медије, 
одржаној одмах након састанка, 25.августа.  
Представницима медија обратили су се члан 
Општинског већа Милош Васић, председник 
Савета за безбедност саобраћаја општине 
Вршац,  и чланови Савета Александра Тадић, 
директорка ОШ “Вук Караџић”, и Лука Роман,  
заменик командира Саобраћајне полиције 
Полицијске станице Вршац.

- Апелујемо  на возаче да поштују 
ограничење брзине, повећају опрезност у 
вожњи у зонама школа, да поштују саобраћајне 
прописе (везивање појаса, коришћење кациге 
и седишта за малу децу), да поштују пешаке на 
пешачком прелазу и да обрате пуну пажњу на 
бициклисте и возаче трактора јер крећу јесењи 
пољски радови, нагласио је Васић. Позивамо 
и родитеље ђака првака да едукују децу о 
основним правилима учешћа у саобраћају, као 
и да покажу деци начин правилне употребе 
опреме из саобраћајних комплета, које је 
купила Општина Вршац за око 500 првака. 

Комплет садржи флуоресцентни прслук за 
полазнике у први разред, лепо дизајниран, 
књижицу- мали буквар са основним правилима 
понашања у саобраћају, као и палицу, такође, 
флуоресцентну, којом прваци могу зауставити 
возило како би безбедно прешли пешачки 
прелаз. У овом комплету је и књига за ученике 
другог разреда са више података који ће им 
олакшати  сналажење у саобраћају и повећати 
њихову безбедност. 

Савет је упутио позиве и наставницима 
основних школа да, на почетку нове школске 
године, посвете више пажње едукацији 
ученика из области безбедности у саобраћају, 
и да, као помоћ првацима, организују 
дежурства старијих ђака у зонама школских 
објеката.  

- Наставницима ће овај материјал бити 
подељен до краја недеље како би могли да га 
поделе првацима на пријемима, 1. септембра, 
истакла је Тадићева. Тема на наредним 
састанцима Савета за безбедност у саобраћају 
биће прилази школама, који никада нису 
довољно обезбеђени и могу да се унапреде. 

Апел је упућен и саобраћајној полицији 
да појача контролу у зонама око школа и 
да рестриктивније контролишу учеснике у 
саобраћају који не поштују прописе. 

- Саобраћајна полиција стандардно, 
већ годинама, 1.септембра, креће са 
обезбеђењем школа, а наш део посла се, у 
првих петнаест дана, састоји у обезбеђењу 
и регулисању саобраћаја испред школа и 
забавишта, нагласио је Роман. Тако да ћете 
свако јутро видети саобраћајног полицајца 
у времену од 7 до краја часова, испред 
сваке школе у Вршцу. Апелујем на родитеље 
да и сами поштују прописе довођењем и 
одвођењем своје деце у школу. 

Роман је упутио позив учитељима и 
професорима да не пуштају децу да излазе 
из круга школе за време одмора, да не излете 
на улицу, као и да уколико нема родитеља, 
ђацима помогну да пређу преко пешачког 
прелаза. 

Ј.Е.

Због неизмирене обавезе 
“Вршачких винограда” АД 
за вишегодишњи закуп 
пољопривредног државног 
земљишта, која тренутно износи  
205.201,79 евра, Општина Вршац 
је, на састанку Већа, донела 
одлуку да раскине уговор о закупу. 
Општинско веће је одлучило да 
предузме потребне мере како би 
се  покренуо раскид  уговора о 
закупу пољопривредног земљишта 
у државној својини. Уговор о 
дугорочном закупу око 1.600 
хектара потписан је 2006. и 2007. 
године. За реализацију одлуке о 
раскиду уговора, Веће је задужило 
свог члана за ресор пољопривреде, 
Славка Ћирина, који ће сарађивати 
са Јованом Кнежевићем,  
начелником Општинске управе, 
и Браниславом Дангубићем, који 
обавља функцију општинског  
јавног  правобраниоца.

- Виногради су засађени 
на око 800 од закупљених 1.677 
хектара државног пољопривредног 
земљишта, истиче Ћирин. Да би 
Општина Вршац заштитила своју, 
односно државну имовину, моја 
обавеза је била да упознам Веће 
са дугом „Вршачких винограда“ и 
ако се то не измири, ми ћемо бити 
дужни да покренемо поступак 
раскида уговора. У случају да се 
уговор раскине, укупна површина 
ући ће у годишњи програм 
заштите и уређења државног 

пољопривредног земљишта.
Према речима Ћирина, хектари 

који су сада под закупом „Вршачких 
винограда“, биће наредне године на 
лицитацији за проналажење новог 
закупца. 

- Ово није покренуто да би се 
још више отежала ситуација у којој 
су „Вршачки виногради“, али ми смо 
дужни и у обавези смо да штитимо 
државно, односно општинско 
земљиште, додаје Ћирин. У случају 
да се уговор о закупу раскине, 
виногради ће бити државни, 

јер су засађени на државном 
пољопривредном земљишту, а 
„Вршачки виногради“ третираће се 
као узурпатори.

Након завршетка бербе грожђа, а 
на основу одлуке Привредног суда у 
Панчеву о предстечајном поступку 
“Вршачких винограда” АД, донете 
17. августа, ова вршачка фирма 
отићи ће у стечај. Према процедури, 
следи им продаја у статусу правног 
лица у стечају. 

Ј.Е. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ДОНЕЛО ОДЛУКУ О РАСКИДУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ДУГ “ВРШАЧКИХ ВИНОГРАДА”  
ОКО 200.000 ЕВРА

Општина Вршац финансира увођење 
централног  грејање у ОШ “Вук Караџић”, 
у зграду у којој наставу прате ученици 
виших разреда.  Средства су обезбеђена 
из самодоприноса грађана а радови 
су при крају. Актуелне радове у овој 
вршачкој образовној установи обишли 
су представници локалне власти, 
Владимир Станојев,  члан Општинског 
већа задужен за образовање, са 
сарадницима.

-Увођење централног  грејања 
у зграду виших разреда Основне 
школе „Вук Караџић“ кошта око пет 
милиона динара који су обезбеђени из 
средстава самодоприноса, нагласио је 
Станојев. Задовољан сам динамиком 
извођења радова и у овој и у осталим 
школама у нашој Општини, тако да ће 
сви бити завршени до почетка нове 
школске године. Централно грејање  
ће заначајно побољшати услове рада 
у овом делу школе, како за децу, тако 
и за запослене, а сигурно је и да ће 
трошкови грејања бити много мањи 
него ранијих година. 

Станојев је подсетио да се преко 
неадекватних прозора може изгубити 
и до 40 одсто топлотне енергије тако 
да се у две школе врши замена старе 
столарије.

- У ОШ „Младост“ радимо замену 
једног дела столарије у вредности 2,5 
милиона динара, а ускоро ће кренути и 
замена комплетне столарије у ОШ „Ђура 
Јакшић“ у Павлишу, за шта је издвојено 
два милиона динара, нагласио је 
Станојев.

Директорка ОШ „Вук Караџић“ 
Александра Тадић захвалила се 
локалној самоуправи и грађанима на 
финансијској подршци у решавању овог 
актуелног проблема и указала на значај 
увођења централног грејања.

- Најважније је да ће деца 
наступајућу зиму дочекати у топлом, јер 
ће се и ходници грејати, хладни ходници 
били су проблем, каже директорка 
Тадић. У згради виших разреда до сада 
је било плинско грејање, док је у делу 
школе где су нижи разреди централно 
грејање уведено пре пар година 
средствима које је Министарство 
доделило за уређење дворишта. 
Фондација Хемофарм финансирала је 
тада радове у школском дворишту. Са 
увођењем адекватног грејања повезана 
је и замена столарије, што је приоритет 
у наредним годинама, с обзиром на 
старост  школске зграде.

Пре  неколико година замењен 
је кров, тако да је остала још замена  
комплетне  столарија и сређивање 
фасаде. ОШ „Вук Караџић“ има око 680 

ученика у 25 одељења, практично по 
три одељења од петог до осмог разреда. 
Прошле године уписана су четири прва 
разреда.

Станојев је нагласио да је овог лета 
планирано доста пројеката уређења 
школа у вршачкој општини и да ће 90 
одсто започетих радова на  школским 
објектима бити завршено. Једино у 
Гимназији „Борислав Петров Браца“ 
ове године неће бити  урађена замена 
електричне инсталације  због кашњења 
са израдом  пројекто-техничке 
документације. Станојев је подсетио 
да се најобимнији радови изводе 
у Пољопривредној школи Вршац. 
Најзначајније је уређење објекта 
економије планираног за смештај 
домаћих животиња.   

Ј.Е. 

УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ДОБИЈА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
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Ове године Министарство је 
расписало конкурс за доделу 
бесплатних уџбеника и по њиховим 
критеријумима, ученици од првог 
до осмог разреда добили су од 
2.000 до 8.000 динара.  Међутим, 
то није било довољно за куповину 
целог комплета уџбеника. Помоћ је 
пружила општина Вршац.

-Уџбеници су скупљи него 
прошле године, комплети коштају 
од 16.000 до 18.000 динара, тако 
да је доста деце остало који или 
уопште нису добили књиге или 
им недостаје нека из комплета, 
објашњава Владимир Станојев, 
члан Општинског већа задужен 
за образовање.  Из тог разлога 
је Општина Вршац, из ресора 
образовања,  издвојила око 5 
милиона динара за ову годину за 
куповину књига за децу од петог 
до осмог разреда. Према нашим 

критеријумима, књиге ће добити 
деца који су корисници социјалне 

помоћи и деца ратних војних 
инвалида. 

Станојев је похвалио сарадњу 
са овдашњим школама и Центром 
за социјални рад општине Вршац 
који су проследили све потребне 
податке о томе који уџбеници 
недостају.

-По тим списковима расподелили 
смо средства, одредили колико 
ће новца којој школи ићи, истиче 
Станојев. Највише деце корисника 
социјалне помоћи има у ОШ „Паја 
Јовановић“, где је и највише деце 
ромске популације, и само за ту школу 
издвојено је око милион динара за 
куповину бесплатних уџбеника. 

Према речима члана Општинског 
већа за образовање, у току 
септембра новац ће бити пребачен 
школама и потребне књиге биће 
купљене.

Ј.Е.

ПОМОЋ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЂАЦИМА ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ 
БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

Александар Вулин, министар 
за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања у Влади Републике 
Србије, и Зоран Мартиновић, 
генерални директор Националне 
службе за запошљавање (НСЗ), 
уручили су незапосленима са 
евиденције НСЗ уговоре за 
субвенционисање новоотворених 
радних места, самозапошљавање, 
као и уговоре о спровођењу јавних 
радова. Свечана додела уговора 
уприличена је у згради Конкордије 
у Вршцу, 25.августа.

Реч  је о програму активне 
политике запошљавања НСЗ, у 
оквиру кога је Вршцу додељено:  
41 уговор о самозапошљавању, 14 
уговора за ангажовање 71 лица 
на спровођењу јавних радова, као 
и уговор о додели субвенције за 
27 нових радних места компанији 
“Фрезениус медикал кер” у Вршцу.

-  Влада Србије издвојила 
је ове године за активне мере 
запошљавања 2,8 милијарде динара 
и још 500 милиона за запошљавање 
особа са инвалидитетом, рекао је 
министар Вулин. То је много више 
него раније. Подаци су добри, 
незапосленост у Србији опада. Ове 
године смањен је број незапослених 
младих људи на евиденцији за 8,1 
одсто, према подацима Националне 
службе за запошљавање. 

Према речима Вулина, 
незапосленост је опала, али не 
запошљавањем у јавном сектору, не 
пунећи канцеларије и повећавајући 
бирократију, већ у реалном сектору. 
Он је додао и да се  држава труди и 
успева да запосли и теже запошљиве 
категорије. 

-На сваког ко је отишао из јавног 
сектора, било у пензију, било уз 
социјални програм, запослена су 
два радника у реалном сектору, 
бескрајно сам поносан због тога и 

то је показатељ да нам иде на боље, 
закључио је Вулин. 

Мартиновић је похвалио 
одличну сарадњу и подршку које 
им пружа Министарство  рада што 
је резултирало обезбеђивањем 
средстава за реализацију 
програма мера активне политике 
запошљавања. Он је потврдио 
да је број незапослених лица са 
евиденције НСЗ мањи за око 3,9 
одсто, док је број запошљавања 
преко ове службе повећан за 14,5 
одсто. 

-Када је у питању Филијала Вршац, 
овде су резултати чак и бољи, 
нагласио је Мартиновић. Смањен 
је број незапослених на евиденцији 
НСЗ за око 4,5 одсто, а повећано 
запошљавање за 18 одсто.

Наташа Вулић, директорка 
Филијале Вршац НСЗ, нагласила 
је да је овдашња Филијала, 

захваљујући финансијским 
подстицајима, у овој години радно 
ангажовала 369 лица: 192 на јавним 
радовима, 60 субвенционисањем 
самозапошљавања, 61 лице 
субневционисањем отварања нових 
радних места и 56 кроз стручну 
праксу.

-Оно чиме се Филијала Вршац 
може похвалити је све боља 
сарадња са привредницима, истиче 
Вулићева. Од почетка године 
послодавци су Филијали Вршац 
исказали потребу за запошљавањем 
835 лица, што је велики успех у 
поређењу са претходним годинама. 
Током последње две године, 
просечно исказана потреба за 
запошљавањем била је за 380 лица, 
што говори о томе да се полако 
враћа поверење у Националну 
службу за запошљавање.

Ј.Е.

ПОДРШКА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ИЗ ПРОГРАМА 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

МИЛОШ ВАСИЋ, ЧЛАН ВЕЋА ЗА ЕКОЛОГИЈУ:

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ  ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Стратегија заштите животне средине 
и Локални еколошки акциони план јесу 
значајни документи, смернице развоја 
сваке локалне самоуправе. Општина 
Вршац  схватила је значајан поменутих 
докумената и благовремено спровела 
неопходну административну и правну 
процедуру за израду новог Локалног 
еколошког акционог плана. 

-На основу ревизије старог Локалног 
еколошког акционог плана, анализом 
смо   установили који су недостаци и шта 
је потребно  унапредити, истиче Милош 
Васић,  члан Општинског већа ресорно 
задужен за заштиту животне средине. 
Нови документ биће од велике важности за 
даљи развој Општине Вршац и очекујемо 
да ће израда овог значајног документа 
бити готова до краја наредног месеца. 
Циљ израде новог Локалног еколошког 
акционог плана је да се утврди постојеће 
стање у области заштите животне средине 
на територији наше Општине и да се 
региструју и јасно дефинишу приоритети 
у даљем управљању животном средином.

Према речима Васића, једно од 
најзначајнијих поља деловања локалне 
самоуправе јесте планирање заштите 
животне средине. Јер, је локална 
самоуправа та која се стара о заштити 
животне средине и екологији кроз 
доношење одређених мера и програма 
заштите и коришћења природних ресурса. 

- Одговорност  вршачке локалне 
заједнице у управљању нашом  животном 
средином је утолико већа, јер је 
унапређење животне средине на свим 
нивоима власти у Србији једно од кључних 
поља у изградњи европске будућности, 
наглашава Васић. То је још једна смерница 
која  указују на потребу да израдимо један 
квалитетан документ,  који ће допринети 
унапређењу и развоју наше Општине.  
Израда Локалног еколошког акционог 
плана значајна је и важна за нашу локалну 
заједницу, добрим делом и с обзиром на 
то да Република Србија у преговорима 
са Европском унијом, очекује  отварање 
Поглавља 27, које се односи на заштиту 
животне средине.

Васић подсећа да је у земљама 
чланицама Европске уније брига о 
заштити животне средине спуштена са 
виших државних нивоа на локал. 

Ј.Е.

 Мр Владимир Станојев: Пет милиона за 
набавку школских књига

Министар Александар Вулин гост вршачке Филијале НСЗ
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Овог викенда, тачније од 28. 
до 30. септембра, у Гудурици, селу 
виноградара и винара, биће одржан 14. 
Међународни етно фестивал „Златна 
јесен“. Организатори очекују пар хиљада 
гостију за које су припремили богат 
програм.  

Свечано отварање ове традиционалне 
међународне етно  манифестације, биће 
у петак у 18,30 часова. Наредног дана, 
у суботу, у 17,30 сати  биће свечани 
дефиле свих учесника „Златне јесени“, а 
након тога вечерњи концерти културно- 
уметничких друштава на отвореној 
позорници у центру Гудурице. На овој 
бини биће све три фестивалске вечери 
приређен забавни програм. 

И ове године пажњу посетилаца 
привући ће етно улица, близу поменуте 
бине, у центру села. Биће то, као и 
обично, прави мали базар са богатом 
понудом, од грожђа и воћа, вина,  до 
укусних колача, кулинарских мајсторија 
по рецептима бака, које су припремиле 
чланице сеоског удружења жена. Биће 
ту и разних рукотворина златних руку 
гудуричких мајстора старих заната, 
народне ношње, сувенира... 

Клуб за старе „Чокот“ и Шаховски 
клуб, у сарадњи са Центром за социјални 
рад, у суботу организују такмичење у 
шаху и пикаду. За најмлађе ће у недељу 
бити организован традиционални 
маскенбал, који је као увек до сада имао 
бројне учеснике, маштовито одевене, а 
најдражи тенутак за малишане је додела 
награда, слаткиша. 

У суботу ће Ловачко друштво 
„Гудурица“ организовати такмичење у 
гађању глинених голубова, које почиње 
у 8 часова. Такмичења у кувању ловачког 
гулаша биће у недељу у Титовом парку. 
Котлићи ће се упалити у 9, а у 13 сати 
биће проглашени победници, најбољи 
мајстори ловачког гулаша. 

Током  три фестивалска дана, посетиоци 
ће моћи да обиђу бројне винске подруме 
који ће отворити врата и понудити  за 
дегустацију најбоља гудуричка вина.

Затварање овогодишњег 12. 
Међународног етно фестивала „Златна 
јесен“ у Гудурици биће у недељу у 
19,30 сати, а након тога уследиће 
забавни програм на бини у центру 
села. Организатори позивају све 
заинтересоване да дођу у Гудурицу и 
присуствују фестивалу, а програм је 
шаролик, биће по нешто занимљиво за 
свакога.

Ј.Е.

ОВОГ ВИКЕНДА 14. МЕЂУНАРОДНИ ЕТНО ФЕСТИВАЛ

БОГАТ ПРОГРАМ ГУДУРИЧКЕ „ЗЛАТНЕ ЈЕСЕНИ“

Под покровитељством Општине  Вршац 
и у организацији Покрета горана Србије 
и вршачке подружнице, 33 полазника са 
територије Србије ове седмице борави у 
Горанском еко кампу „Вршачки брег 2015“. 
Млади горани смештени су у Дому ученика, 
а током дана имају бројне обавезе јер је 
камп радно-едукативног карактера. 

-Вршац се и до сада, протеклих 11 
година, показао као добар домаћин 
младим горанима, каже Милош Васић, 
члан Општинског већа задужен за заштиту 
животне средине. Општина Вршац је 
наставила и ове године да пружа подршку 
горанском кампу, издвојили смо 300.000 
динара као покровитељи кампа. Жеља нам 
је да овим ученицима, који су из свих крајева 
Србије, обезбедимо пријатан боравак у 
нашем граду и да, уз обавезе у кампу, обиђу 
Вршац. 

Васић је подсетио да Вршац не може да 
се похвали када је реч о пошумљености и да 
је неопходно предузети мере да се сачува 
природа. Један од приоритета је подизање 
ветрозаштитних појасева.

-Драго ми је што смо и ову, дванаесту 
годину за редом поново у Вршцу, нагласио 
је Мирослав Михајловић, секретар Покрета 
горана Србије. Припремили смо богат 
програм за полазнике кампа, од едукације, 
теоријске и практичне, до упознавања са 
знаменитостима и природним лепотама 
Вршца и околине. 

Едукација се састоји од упознавања 
деце и омладине са основним проблемима 
пошумљености Војводине као и санације 
загађених индустријских центара у Србији 
посредством пошумљавања.  

-Значајна ставка у програму је 
друштвено користан рад, сматра Илдико 
Немет, председник Покрета горана Вршац. 
На том пољу горани су, као и сваке године, 
уредили простор око Геронтолошког 
центра окопавањем и садњом садница. 
Једно поподне полазници кампа  радили 
су у горанском расаднику - плевљење и 
пресађивање младих садница Гинко билоба 
у веће кесице стварањем оптималнијих 
услова за даљи пораст и опстанак истих, 
а касније и пресађивање на стално место. 
Уколико се на време обезбеди повољна 
локација посади ће се и 55 садница у част 
јубилеја55 година постојања и рада Покрета 
горана.

У оквиру стицања новог знања,  
полазници су сакупљали  биљке за 
хербаријум. То је дрвеће и шибље лишћара 
и четинара, ароматично и лековито биље 
које расте на овим подручјима са понеком 
декоративном врстом која се налази у 
вршачком градском парку.

Према програму активности, последњег 
дана боравка у кампу шест група учесника 
одбраниће у квизу своје знање  везано за 
сакупљено биље, историји рада Покрета 
горана, познавања заштичених природних 
добара на територији Србије и изради 
цветних аранжмана.  Најуспешнијима ће 
бити додељене награде.

Ј.Е.

ОПШТИНА ВРШАЦ ПОКРОВИТЕЉ ГОРАНСКОГ ЕКО КАМПА „ВРШАЧКИ БРЕГ 2015“

МЛАДИ ГОРАНИ УПОЗНАЈУ ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ ВРШЦА ИМ “МАТИЈЕВИћ” 
уложилА 600.000 ЕврА 

У МОДЕРНИЗАЦИЈУ
У КОРАК С РАзВИЈЕНИМ ЕВРОПСКИМ 

КОМПАНИЈАМА  ИНСТАЛИРАНА ЈЕ  НОВА ЛИНИЈА 
зА ПОРЦИОНИСАњЕ И ПАКОВАњЕ СВЕжЕГ И  

ОБЛИКОВАНОГ МЕСА зА РОШТИЉ

Ових дана окончани  су радови на 
проширењу и модернизацији линије 
за порционисање и паковање свежег и  
обликованог меса за роштиљ. О детаљима 
инвестиције разговарали смо са Ланом 
Матијевић, ПР менаџерком компаније. 

Колика је вредност инвестиције? 
- Вредност ове инвестиције је преко 600.000 

евра. 
У чему се она огледа?
- Инвестирали смо  600.000 евра у 

проширење и модернизацију   линије 
за порционисање и паковање свежег и  
обликованог меса за роштиљ. Свеже месо-
ћевапчићи и пљескавице се машински  
обликују и аутоматски  пакују у специјалне 
посуде са заштитном атмосвером .На тај 
начин се  омогућава дуже очување квалитета 
и свежине меса, по највишим стандардима 
прописаним за квалитет и безбедност хране. 

Јесте ли је реализовали из сопствених 
извора или сте подигли кредит?

- Свака инвестиција Индустрије меса 
Матијевић се реализује искључиво из 
сопствених извора. Ми смо једна од ретких 
фирми која сву своју добит усмерава на 
побољшање техничког нивоа производње, 
заштиту животне средине и добробит 
запослених те мислимо да у томе лежи тајна 
нашег успеха

Да ли је она већ спроведена или се тек 
очекује да се линија модернизује? Када ће то 
бити?

- Линија је већ модернизована и све наше 
замисли што се тиче те линије су реализоване. 
Куповином ове линије обезбедили смо највише 
хигијенске услове при паковању свеже-
обликованог рошљиског меса, ћевапчића и 
пљескавица, у специјалне посудице у којима 
се чува свежина меса а при читавом процесу 
не постоји додир између човека и меса. 

Хоће ли бити запошљавања нове радне 
снаге?

- Иако је цела линија аутоматизована, нова 
инвестиција изискује и запошљавање нове 
радне снаге. Људи који су примљени прошли 
су специјалну обуку у трајању од неколико 
недеља како би се постигли оптимални услови 
производње.

До каквих ће промена доћи у производњи, 
након ове модернизације?

- Највећа промена огледа се у највишим 
хигијенским стандардима као што смо 
споменули. Такође, нова линија има капацитет 
8 тона што значи да за једно радно време 
можемо да произведемо  довољно ћевапчића 
И пчљескавица да испратимо потражњу свих 
наших 130 малопродајних објеката. То значи 
да свеже месо свако јутра долази до свих 
наших радњи.

Шта могу потрошачи да очекују?
- Свака наша нова идеја потиче од 

наших купаца. Ослушкујемо захтеве наших 
потрошача И због тога они од нас могу да 
очекују само најбољи квалитет уз приступачне 
цене. Изашли смо у сусрет њиховим захтеви 
за практичним паковањем савршено 
обликованих ћевапчића и пљескавица који 
се чувају у специјалној заштитној атмосвери. 
Потражите нас у вашем најближем Матијевић 
малопродајном објекту и јавите нам шта 
мислите !

Млади горани у посети пластенику

У оквиру Вршачког културног лета,  
Градска библиотека Вршац организује 
“Вершацијану” - Први сајам колекционарства, 
уметничких рукотворина, очувања баштине 
и грађанског наслеђа Вршца.

Сајам ће бити одржан у некадашњем 
Дому војске, новоотвореном Креативном 
генератору, у суботу и недељу, 29.и 30. агуста 
од 16 до 19 часова.

Организатори позивају  све 
колекционаре, хобисте, љубитеље старина и 
уметничких предмета, заљубљенике Вршца, 

да дођу на „Вершацијану“, покажу и похвале 
се својим збиркама. Ово ће бити лепа 
прилика како за дружење, тако и љубитељи 
старина употпуне  своје колекције и 
да заједно учимо о старини, баштини, 
уметности и Вршцу.

Детаљније информације заинтересовани 
могу добити у Градској билиотеци Вршац 
од библиотекара  Драгане  Ракић и Душка 
Влајковића-Митрованова, на телефон: 832-
955. 

Ј.Е.

ОВОГ ВИКЕНДА ПРВИ САЈАМ КОЛЕКЦИОНАРСТВА У ВРШЦУ

ДОБРОДОШЛИ НА 
„ВЕРШАЦИЈАНУ“
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Мр Јавор Рашајски живот је 
посветио ликовној уметности 
и орнитологији. То су две 
његове љубави које је успео 
врло вешто да уклопи и 
направи једну изузетну 
синтезу чији су плодови 
бројни стручни радови и 
књиге о популацији птица,  
улистроване предивним 
цртежима урађеним Јавором 
руком где је до изражаја 
дошао његов несвакидашњи 
цртачки таленат.  

Породица Рашајски је стара 
вршачка фамилија која је оставила 
дубок траг у историји града. 
Одакле потиче?

-Моја породица дошла је са 
читавим тим племеном из Рашке, 
старе српске државе, отуда и наше 
презиме. Дошли су пре оне прве 
сеобе под Чарнојевићем на подручје 
Јужног Баната, околина Вршца. Мој 
деда је рођен у Уљми и са две године 
преселио се у Вршац. Био је свештеник 
и професор у вршачкој Гимназији. 
Мој отац Растко био је директор 
вршачког Музеја, пионир српске 
археологије, оставио је за собом 
прилично дело за које се, добрим 
делом, и не зна. Мој отац и Феликс 
Милекер, који је, такође, задужио 
наш музеј, направили су преседан 
у светској историји, њих двојица 
били су директори Музеја укупно 
91 годину. Поставили су темеље 
вршачке музеологије, сакупили су 
заједно 240.000 предмета, ја сам сам 
прикупио око 10.000, и остало су 
други. 

Колико је породица утицала да 
се посветите уметности?

-Сигурно је да породица оставља 
траг. Ја сам, као дечак, „висио“ у 
музеју, упијао сам све што се тамо 
радило. Не могу да кажем када сам 
направио прве цртеже, јер таленат је 
дар од Бога. То је од Бога дато, не може 
нико ни да вам дода, ни да одузме. 
Или га имате, или не. Нормално је да 
се уз то подразумева и рад. У време 
када сам се ја уписивао, биле су само 
две ликовне Академије, у Београду и 
Загребу. Пола Југославије полагало 
је пријемни у Београду, а друга 
половина у Загребу, а 24 студента 
примали су на сва три одсека. 
Конкуренција је била огромна. Ја сам 
се припремао у Шуматовачкој школи 
и уписао у београдску Академију. 
Пет година био сам код професора 
Зорана Петровића. Дружио сам се са 
њим до његове смрти, били смо јако 
добри. 

Како је почео Ваш уметнички 
живот, након завршетка 
Академије?

-Прво мало лутате, онда се 
саберете и видите шта је то што 
носите у себи. Ја сам се нашао код 
птица, то сам радио и као науку, а и 
цртао сам их. Требало ми је од 5 до 
10 година да направим тај спој и да 
то буде права и успешна синтеза. То 
је оно што и сада радим. Имао сам 
претходно експресионистичку фазу, 
а сада је она потпуно реална, да се 
покаже умеће.  Највише сам цртао, 

јер је цртеж основа сликарства. 
Радим и у уљу, тренутно је у Музеју 
изложба, двадесетогодишњи пресек 
мог рада, спојио сам две фазе. Имао 
сам 37 самосталних изложби код 
нас и неколико „напољу“, у Бечу, 
Темишвару, Букурешту... 

Ви сте врхунски орнитолог, 
познавалац птица. Одакле та 
љубав према птицама?

-Као и сликарство, то је нешто 
што сам понео из музеја још као 
дечак, а вероватно сам и то добио 
приликом рођења.  Не бих знао 
другачије да објасним. Птице су биле 
ту негде као и сликарство. Почео 
сам да их сликам и да их посматрам 
прво на нашем брду, после у Банату, 
Војводини, Србији, па и шире, до 
Свете Горе. После 20.године почео 
сам да посматрам слике, сакупљам 
податке, и тек знатно касније да 
објављујем и радове и слике. Објавио 
сам 9 књига из орнитологије, прва је 
била „Птице Вршачких планина“, 1993. 
После тога објављујем две књиге 
„Птице Србије“ један и два, затим 

„Птице Баната“ и „Птице Свете Горе“. 
То су, по мени, три капиталне књиге.  
Онда имам „Грабљивице Србије“, са 
још два аутора, радио сам и једну 
велику студију „Птице Делиблатске 
пешчаре“, у оквиру истраживања 
везано за обновљиве изворе 
енергије, ветрењаче, ветропаркове. 
На 160 страница образложио сам да 
се могу подићи ветрењаче у месту 
Делиблато и  на ивици  Делиблатске 
пешчаре, не у заштићеном подручју. 

Све потребно знање стицао сам 
сам, из стране литературе, јер ми 
немамо, такорећи, ништа. Био сам 
сарадник неког часописа из Загреба. 
Основно је да боравите у природи, 
посматрате птице и бележите. Све 
се своди на то њихово гнездо, све се 
тамо дешава. Мора да се прошири 
знање, комплетна биологија, који су 
то инсекти са којима се птице хране, 
од чега свијају гнезда... 

Колико сте врста птица 
изучавали, које?

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 7, број 75, 4. април 1981.

АКТиВнОсТи КлубА нАВиЈАчА “ПАРТизАнА”

нАЈДРАЖи 
ПАЦиЈЕнТи

Новину у здравственој заштити деце 
свакако представља организована посета 
педијатра дечијим установама у граду. Наиме, 
од јануара месеца сваке среде др Мирослава 
Дункел посећује малишане, смештене у 
установама „Миле Матејић“ за цлодневни и 
полудневни боравак у улици Ђуре Јакшића, 
Жарка Зрењанина и на Брегу. Прегледом свих 
521 малишана у поменута три вртића докторка 
Дункел у великој мери превентивно деује. 
Без бојазни и суза (то је честа слика у Дечијем 
диспанзеру) деца прилазе тета Мири да им 
она само послуша рад срца и погледа грло, јер 
навикли су на сусрете са њом.

- Рад је организован у време када родитељи 
долазе по децу, што ми омогућава да се са 
њима консултујем и посаветујем их на лицу 
места о здрављу њихових малишана – каже др 
Дункел.

- И у осталим данима тета Мира брине о 
„својим“ најмлађима, јер када год затреба 
пружа савете и упутства васпитачицама, а 
неретко и сврати да укаже неопходну помоћ.

- Следе посете педијатра и осталим 
нашим објектима – каже Ружица Крајован, 
директор ООУР за предшколско образовање и 
васпитање „Мила Матејић“. 

на слици: др Мирослава Дункел у једном 
од објеката Дечјег вртића. 

б. М

Вршачка кула, година 7, број 76, 30. април 1981.

зАХВАЉуЈуЋи ТАлЕнТу и ВРЕДнОМ РАДу у ШКОли

УСПЕХ ВРШАЧКИХ 
“ФРАНЦУСКИЊА”

Да у вршачкој Школи заједничког средњег 
образовања „Браћа Стефановић“ има талентовних ђака 
и за савршено савладавање страних језика, потврђују 
ученици из одељења којима предаје професорка 
француског Вера Антић. Тако су, примера ради, 
Марина Мартин, Данијела Барбулов, Дорина Гетејанц 
и Викторија Нистор показале најпре на школском , па 
затим и на међуопштинском такмичењу вансеријско 
познавање француског језика, с тим што је ученица 
десетог разреда Викторија Нистор затим била најбоља 
и на покрајинском нивоу. Освојила је прво место, 

инТЕРВЈу
МР ЈАВОР РАША ЈСКИ, АКАДЕМСКИ С ЛИКАР, ОРНИТОЛОГ

ВРХУНСКИ ПОЗНАВАЛАЦ  ПТИЦА СРБИЈЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
_НАСТАВАК НА 

НАРЕДНОЈ СТРАНИ

Рођен је у Вршцу 1946. 
завршио је Академију за 
ликовне уметности у београду, у 
класи проф. зорана Петровића. 
Цртање је учио код проф. 
Александра луковића, а 
цртеж је специјализирао на 
постдипломским студијама 
код проф. зорана Петровића. 
Активно излаже од 1982. 
урадио је или илустровао више 
од 80 књига, од тога 6 ауторских 
из области орнитологије из које 
има више од 20 научних радова. 

Два пута је добио прву 
награду на Међународном 
сајму књига у београду (2002, 
2004.). Добитник је Високе 
награде румунске Академије 
наука и уметности за ауторксу 
књигу „Птице баната“.  Добио 
је Октобарску награду града 
Вршца 1998. и 2004. члан је 
Матице српске и улус-а. 
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-У Србији живи око 350 врста 

птица, то је променљиво, једне 
нестају, друге долазе. Природа се 
уништава, а када уништите станиште, 
птице нестају, онда долазе неке друге. 
И код птица је исхрана број један, као 
код свих животиња. Најосетљивије 
су грабљивице, дропље, чапље, оне 
нестају у Србији. У Војводини више 
нема ни један пар дропљи. Живеле 
су у Северном Банату, посматрао сам 
их док је било 25 парова.  Опстанак 
малих птица није толико угрожен, 
оне се гнезде 2 до 3 пута годишње, 
са већим бројем јаја. Проблем је и са 
родама. 

Које су врсте птица интересантне 
за Вршачке планине, Делиблатску 
пешчару?

-Подручје Делиблатске пешчаре 
је велико, 40 пута 20 км шумостепа, 
има неколико станишта, нису бројна. 
Ту је велики број врста по ободу, 
јер средишњи део пешчаре нема 
воде. Било је 6-7 парова царског 
орла, који су потпуно нестали, јер 
немају више хране. У природним 
одронима у песку, у лесу, виде се 
гнезда брегунице, има их око 20.000 
на подручју Делиблатске пешчаре. 
Има и бар 10.000 пчеларица, које су у 
свету доста ретке, али код нас су јако 
честе. Можемо да се похвалимо тим 
богатством. У пешчари се секу шуме 
и нестају степска подручја, осваја 
их шибљак, тако да нестају птице 
чија су то станишта. На Вршачким 
планинама је нешто боља ситуација, 
има доста воде. Ја сам у својој књизи, 
својевремено, забележио око 120 
врста птица.  Сада их има десетак 
врста више, нове су грабљивице, орао 
змијар, уралска сова, у размерама 
Србије врло ретке и строго заштићене 
врсте, једина гнезда позната су 
овде код нас. Може да се каже да 
имамо богат биљни и животињски 
свет на Вршачким планинама.  Има 
великих популација птица, нарочито 
певачица. У Малом риту број птица 
свео се на неколико занимљивих 
врста, властелице, галебови, 
чигре, нешто патака. Станиште је 
деградирано, од мочвара су остали 
пашњаци са високом травом. Мали 
рит је потпуно изгубио свој значај.  
Овде код нас је број станарица, које 
бораве 12 месеци, много мањи од 
селица, ждралова, рода, гуски. Лепо је 
видети јата гусака, чују се чак и ноћу 
како прелећу.  И кукавице су селице. 
Има их овде преко лета. Кукавице 
брину о том јајету које су подметле у 
туђе гнездо, најчешће код црвендаћа, 
трстењака, грмуше, обилазе после 
и младунца. Читава је наука како 
кукавице подешавају мимикрију 
јајета које подмећу у гнезда. 

Један од Ваших капиталних 
радова јесу и птице Свете Горе. 
Каква је тамо птичја популација?

-Света Гора јесте културолошки 
истражена, али научно није. Ово 
је први озбиљнији рад о природи 
Свете Горе. Постоји један о флори, 
на 30-так страница, радио га је неки 
Немац, одмах после Другог светског 
рата. На Светој Гори имате велики 
број медитерански врста птица. То 
је мало подручје, тај „трећи прст“ 
полуострва на коме је Света Гора је 
60км, на крају је планина Атос, око 
2.000 м, и ту је гро птица. Обрадио 
сам у својој књизи 161 врсту птица 
са тог подручја. Свету Гору покрива 

макија, жбуње, непробојно трње, не 
могу ни птице да прођу, али на Атосу 
има доста птица. Био сам двадесетак 
пута тамо. Ја сам илустровао својим 
цртежима више од 700 врста птица 
које сам обрадио у књигама. Модерна 
орнитологија подразумева цртеж, не 
фотографију. То је дуг и компликован 
посао, зато је у свету мало цртача 
птица, јер он мора да познаје добро 
орнитологију и, наравно, да добро 
црта.  Осим цртежа за своје књиге, 
урадио сам улистрације и за око 
150 других књига, радио сам то још 
као студент, још у Нолиту, затим као 
уредник, издавач, то  је једно лепо 
искуство.

Сове су врло присутне у Вашем 
раду и стваралаштву. Зашто?

-Сове су интересантне, нису 
посебно мудре, то је остало из грчке 
митологије. Сова је занимљива за 
сликање, има лице слично човеку па 
можете да правите неку компарацију.  
Моје сове су, уствари, људи. 

Шта Вам је било посебно 
интересантно код птица?

-Природа је све удесила да буде 
како треба, опстанак птица, исхрану, 
мимикрију. Орао има крив кљун да би 
мога да кида храну, шљука има браон 
перје да би се лепо скрила, дуг кљун да 
вади инсекте из земље... Све су птице 
лепе на свој начин, од оних великих, 
импозантних, до гаврана кога можете 
научити да говори (то је ретка птица, 
код нас на брду има 2-3 пара), до 
вране која је најпаметнија европска 
птица, до сове. Драго ми је кад видим 
ретке врсте, које су у изумирању. Али, 
не можете ништа да им помогнете. 
Ретко ћете сада у пролеће чути песму 
шеве, видети препелицу, јаребицу, 
примена хемије у пољопривреди 
уништила је њихове и неке друге 
популације.  У Европи, рецимо у 
Мађарској, много воде рачуна о 
птицама, као о човеку, за разлику од 
нас. У мађарске националне паркове 
ретко ко од људи може да уђе, а код 
нас, у пет националних паркова, које 

имамо, интензивно се сече шума. 
Постоје закони, али се не спроводе. 
Ово је један тежак период за природу, 
у светским размерама, не само код 
нас. Птице су веома важан ланац у 
природи.

Били сте једно време директор 
Градског музеја у Вршцу. Шта сте 
значајно урадили у том периоду?

-Био сам директор од 2000. 
практично до пензије, 2012. Био 
сам и у Општинском већу задужен 
за  културу. Мислим да је врло 
значајно било то што сам у Музеју 
покренуо издавачку делатност, а 
то сам касније наставио и док сам 
био у Општини. Издали смо пуно 
књига: 15 капиталних мнографије, 
око 30 каталога, са Душаном Белчом 
сам покренуо едицију Милекерове 
свеске, кад сам отишао престали 
су да их штампају. Покренуо сам 5 
археолошких истраживања. Кад сам 
дошао 2000. интензивирали смо 
радове код Куле  да бисмо дошли до 
овога што данас имамо. Имао сам 
срећу да сам Кулу наставио и касније  
у Општини, али и ту несрећу да су 
ме отерали у пензију, моја странка, 
па нисам завршио. Отворили су 
Кулу свечано празну и недовршену, 
нажалост. У Конкордији и даље нема 
сталне поставке, а због тога је и 
добијен новац.  Мислим да је значајно 
и то што сам покренуо регионалну 
сарадњу, отуда и тај Музеј Баната.  
Радио сам и значајне изложбе. Први 
пут је Србија видела стваралаштво 
Константина Бранкушија, румунског 
вајара светског гласа, оца модерне 
скулптуре, први пут је то мало 
његових дела изашло из Румуније и 
то без осигурања.  Биле су то велике 
изложбе у Вршцу и Новом Саду. Било 
је још занимљивих изложби, које сам 
радио, Паја Јовановић, Урош Предић, 
жидоварско благо, египтолошка 
збирка. Док сам био у Музеју 
инсистирао сам на истраживачком 
раду, археологији, етнологији, 
издаваштву и на изложбама, као и на 
регионалној сарадњи.  

Шта тренутно радите?
-Радим орнитолошки речник, већ 

5 година је у Матици, треба ускоро 
да се појави из штампе. Радим са 
још двојицом аутора, то је велики и 
компликован пројекат, капитално дело. 
Ретко које земљу у Јужној Европи имају 
тако нешто. После тога ћу се озбиљније 
посветити уметности, сликању. 

Јованка Ерски

наградни петнаестодневни боравак у Француској и 
право да учествује на савезном такмичењу у Нишу. 

На слици: професорка Вера Антић (у средини) са 
својим ученицама.

Вршачка кула, година 7, број 80, 30. септембар 1981.

НА ПРАГУ ЗАНИМЉИВОГ ПРОЈЕКТА У ФАБРИЦИ АВИОНА И 
ЈЕДРИЛИЦА “ЈАСТРЕБ

ЛЕТИЛИЦА ОД 
ПЛАСТИКЕ

У вршачком колективу за израду авиона и једрилица 
„Јастреб“ у току је разрада  и конструкција пластичног 
авиона који ће – како се планира – полетети 1983. Нова 
летилица користиће се за шлеповање једрилица, за 
обучавање пилота, биће погодна за туристчке летове, 
као и за органозивање неких активности општенародне 
одбране. Захваљујући својој конструкцији, авион ће имати 
мању потрошњу горива од класичног, неће бити потрбе 
за генералним ревизијама... У целини, кажу у „Јастребу“, 
трошкови експлоатације авиона биће знатно нижи, што 
ће одговарати између осталог и аеро клубовима. 

Вршачки произвођач овај посао обавља у сарадњњи 
са једном западнонемачком фирмом.

Иначе, у „Јастребу“, познатом произвођачу пластичних 
једрилица, ближе крају изградњу производне хале 
површине 3.500 квадратних метара. – Тај нам је простор 
неопходан како бисмо имали могућности да испунимо 
планиране послове из програма 1981-85. – каже Живота 
Веселиновић, директор фабрике. 

На слици: у хали за производњу пластичних 
једрилица.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква” 
суфинансира Скупштина општине Бела Црква

Прошлог викенда на бело-
цркванском Главном језеру 
Туристичка организација 
Бела Црква одржала је први 
Белоцрквански фестивал 
ракије. У конкуренцији 
произвођача из Беле Цркве, 
Крушчице, Јасенова, Црвене 
Цркве, Банатске Паланке, 

Гудурице, Вршца, Црепаје и 
Ковина велики шампионски 
пехар за врхунски квалитет и 
широк асортиман природних 
ракија добио је произвођач 
Бранко Мијатовић („БМБ 
Делта”) из Градишке у 
Републици Српској. 

 - Овај крај је богат воћем, а  

ракија је део нашег културног 
наслеђа, па се оваквим 
манифестацијама утиче да 
буде још квалитетнија - рекао  
је директор Туристичке 
организације Бела Црква 
Новица Јовановић, отварајући 
такмичење.

Оцењивана су педесет 
и два узорка ракија од 
шљиве, јабуке, кајсије, дуње, 

виноградраских бресака, 
крушке виљамовке, лозоваче, 
ликери од вишања и ораха 
па и ракија од трњина. 
Дисквалификованих ракија 
није било, Белоцрквани и 
њихови гости могли су да 
пробају изложене ракије и 
уживају у програму најмлађих 
чланова културно- уметничких 
друштава.

БЕЛОЦРКВАНСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОШЛОГ ВИКЕНДА ОРГАНИЗОВАЛА

ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ НА ГЛАВНОМ ЈЕЗЕРУ
- НАЈБОЉЕ РАКИЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОЦЕЊИВАНА ПЕДЕСЕТ И ДВА УЗОРКА - ПОДЕЉЕНО ДВАНАЕСТ 

ЗЛАТНИХ МЕДАЉА  И ВЕЛИКИ ШАМПИОНСКИ ПЕХАР -

Може бити било која ноћ
или цик зоре
И порођај мора бити 

тежак
али безбедан
И мајка мора бити 

уплашена али срећна
Јер не ради се само о њој
ни само о рођењу
ни само о овом свету
Први плач је сусрет са 

судбином
То су тренуци кад се рађају 

свеци.

У петак, 21. августа, у Народној 
библиотеци у Белој Цркви у 
организацији ове установе и 
Удружења грађана „Плетеница“, 
одржана је промоција књиге 
поезије Милана Добричића - 
Тренуци кад се рађају свеци, 
песника, писца, преводиоца, 
аутора емисије „Место за 
нас“, која се емитује на РТС-у, 
оснивача часописа Трећи трг и 
међународног фестивала поезије 
Тргни се и пре свега, човека који 
учествује у многим хуманитарним 
акцијама и помаже људима са 
посебним потребама.

Милан Добричић  је други 
пут у белоцркванској Народној 
библиотеци. Прошлог пута је 
заједно са Дејаном Матићем, 
такође песником, представио своју 
књигу Благословени губитници.  
Разговор са песником је водила 
и песме говорила, Марина Гава, 
професор књижевности и српског 

језика.  Присутни су могли да 
сазнају како настаје поезија 
Милана Добричића, шта је оно 
што га покреће да ствара, да је у 
средишту његових песама – човек 
и најзад, који су то тренуци када се 
рађају, настају, долазе, откривају се, 
одлазе, умиру и нестају свеци. 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПОЕЗИЈЕ МИЛАНА ДОБРИЧИЋА – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

ТРЕНУЦИ КАД СЕ РАЂАЈУ СВЕЦИ

Основци ромске националности у 
Војводини, њих 1.565, добиће од Владе АП 
Војводине два милиона динара (16.600 евра) 
као помоћ за набавку уџбеника и прибора у 
новој школској години.

Новац је намењен ромским ђацима од 
петог до осмог разреда основне школе у 14 
војвођанских локалних самоуправа.

Уговоре о помоћи ромским малишанима 
са представницима локалних самоуправа 
потписао је  у Новом Саду покрајински 
секретар за привреду, запошљавање и 
равноправност полова Мирослав Васин.

Реч је о основним школама у општинама 
и градовима Бела Црква, Ковин, Кикинда, 
Пећинци, Суботица, Рума, Житиште, Оџаци, 
Србобран, Пландиште, Бач, Бачки Петровац, 
Ада и Сента.

Локалне самоуправе новац за уџбенике и 
школски прибор добиле су на основу конкурса 
који је расписао Секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова.

ПОМОЋ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЛОКАЛНИМ 
САМОУПРАВАМА

РОМСКИМ ЂАЦИМА 
ДВА МИЛИОНА ЗА 

УЏБЕНИКЕ И ШКОЛСКИ 
ПРИБОР

У Агенцији за приватизацију Републике Србије 
након спроведеног поступка јавног прикупљања 
понуда са јавним надметањем продато је  Јавно 
информативно предузеће „БЦ ИНФО“, Бела Црква.

Почетна цена за продају 100% капитала била 
је 18.684,00 евра, а у поступку јавног надметања, 
постигнута је цена у износу од 19.000,00 евра, 
колико је понудио првопласирани понуђач 
Јовица Буркић. 

Пре закључења уговора о продаји 
капитала, са проглашеним купцим, Агенција 
за приватизацију је у обавези да, у складу 
са Законом о приватизацији и Уредбом о 
условима, поступку и начину продаје капитала 
и имовине методом јавног прикупљања понуда 
са јавним надметањем, затражи мишљење од  
Министарства финансија - Управа за спречавање 
прања новца о непостојању сметњи на страни 
купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са 
Протоколом о сарадњи, закљученим између 
Агенције за приватизацију и Регулаторног тела 
за електронске медије од 27.05.2015. године, 
Агенција за приватизацију је у обавези да затражи 
мишљење од Регулаторног тела за електронске 
медије, о постојању односно непостојању стања 
којим се нарушава медијски плурализам од 
стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења 
Министарства финансија - Управа за спречавање 
прања новца и Регулаторног тела за електронске 
медија о непостојању сметњи за закључивање 
уговора, Агенција за приватизацију ће са 
проглашеним купцем закључити Уговоре о 
продаји капитала.

ПРИВАТИЗОВАНО ЈИП “БЦ ИНФО” БЕЛА ЦРКВА

19000 ЕВРА 
ЗА БЦ ИНФО

На недавно одржаном Отвореном 
првенству Хрватске  на острву Пагу 
белоцрквански рониоци су поново били међу 
најуспешнијима.

Александра Пејчић је дугогодишњи 
ватерполиста, али је и ронилац. У 
белоцркванском клубу “Ронити се мора”  је од 
оснивања, а на Пагу се први пут такмичио за 
свој клуб и био први у дисциплинама пливања 

перајима на осамсто метара и подводној 
оријентацији.

- Конкуренција је била невероватна. 
Четрдесет парова је било у подводној 
оријентацији, а код пливања  перајима  педесет 
и седам такмичара. Нарочито узбудљив је био 
сам финиш пливања. Нас петорица смо раме 
уз раме завршавали трку и ту је пресудило 
распремање опреме и трка на сувом неких 
двадесетак метара, а сам улазак у циљ је био у 
летећем стилу - каже Александар Пејчић.

Навикнут на освајање највиших признања 
у подводној фотографији Јован Петровски је 
очекивао и више без обзира на конкуренцију 
из петнаестак земаља.

- Треће место у генералном клупском 
пласману је велики успех. Имао сам 
почетнички пех. Требало је уронити у 
десет и четрдесет, а ја сам уронио у десет и 
тридесет два и по изласку све је било у реду, 
док нису проверили ронилачке компјутере 
и закључили да је роњење почело раније - 

каже Јован Петровски вишеструки шампион у 
земљи и иностранству у дисциплини подводна 
фотографија.

Жири је Јована казнио одузимањем десет 
бодова, колико му је и недостајало да буде 
први.

Ронилачки клуб “Ронити се мора” ће од  
првог до четвртог октобра у Белој Цркви  
организовати интернационални куп.

ЧЛАНОВИ БЕЛОЦРКВАНСКОГ РОНИЛАЧКОГ КЛУБА “РОНИТИ СЕ МОРА” ТАКМИЧИЛИ СЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ ХРВАТСКЕ НА ОСТРВУ ПАГУ

РОНИТИ СЕ МОРА МЕЂУ НАЈБОЉИМА
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Уручивањем пехара, медаља и 
златних удица  најуспешнијим  екипама  
и појединцима   23.августа  на  Каналу  
ДТД  код  Јаношика  завршена   је 31.  
традиционална  спортско риболовна 
манифестација  „Дани  рибара „ 
Јаношик , коју  су  организовали 
Туристичка  организација  општине  
Алибунар  и   Културно  образовни  
центар  општине  Пландиште.  

Првог  дана   одржано  је  
Међуопштинско    такмичење у пецању 
удицом на пловак .  У конкуренцији  9 
сениора,     прво место  освојио је  
Роберт  Антал  из  Јерменоваца  са  
4.291  грама  , друго  Ференц  Олајош  
из  Велике  Греде , а  треће  Саша  
Јухас из  Вршца. У  лову  удицом на  
дну,  прво место  освојила  је  Бригита  
Перин  из  Вршаца  са  1.100 грама 
рибе,  друго  Срђан Вулетић из  Вршца  
са  840,  а  треће  Горан Адамов из  
Вршца  са  829 грама  .  Код  пионирки  
најсупешнија  је била  Анастасија  Воја   
из  Вршца  са  510  грама , друга  Јана  
Ондрик  из  Јаношика  са  418,  а трећа   
Ивана Јаћимовски из  Пландишта - 395 
грама . Код  дечака   први је  Мирослав  
Јаћимовски из  Пландишта са – 2.777 

г,  други  Урош  Петровић из  Јаношика 
-2.130,  а трећи  Марко Јовичевић  из  
Алибунара  са – 1.790 г.  У  поподневним 
часовима  организовано  је  такмичење  
у  справљању  рибље  чорбе  . У  
надметању   16 кулинарских   екипа  
прво место  и котлић  освојило  је    
ДОО Локве  у  саставу  Јано  Привацки 
и Михал  Мелих .

Централна манифестација  
одржана  је  другог  дана,   надметало  

се 8 екипа  са  28  сениора   из  
Јерменоваца,  Алибунара, Крагујевца   
Вршца, Беле Цркве и  Пландишта.   
У  екипном пласману  прво место  
освојила  је  екипа  „Багремар“ 
из  Крагујевца  ,друго  „Смуђ“ из  
Алибунара,   а  треће   „Шаран  „ из  
Вршца   .  Златне  удице  освојили  
су   Мирко  Савић члан „Букуље“  
из  Аранђеловца  са   уловљених  
6.570  грама  рибе, друго  Предраг  

Стојановић члан „Багремара“  из  
Крагујевца  са  4.125  и  треће  Саша  
Јухас члан „Шарана  „ из  Вршца  са   
3.145.

Уручујући награде  најуспешнијим  
риболовцима,   председник  СО 
Алибунар   Зузана Ђукић  је  истакла  
да ће  општина  Алибунар  и убудуће  
помоћи  да  мост на  каналу  ДТД  
буде  место дружења  и   повезивања  
риболоваца  и  љубитеља  природе  из  
земље  и  Света  .    

Према  речима  савезног  
судије  Љубише  Зеца,   такмичење 
је протекло  регуларно  ,  риба је 
добро  радила,  једини проблем био 
је  затрављени део воде   тако да су 

пецароши користили  дуге  штапове.  
Комплименте заслужују организатори   
обе  општине,  али  и  Месна  заједница  
у  Јаношику  која  је  за  ову прилику  
обавила  лавовски део посла  на  
кошењу  и уређењу  такмичарске   
стазе у чему је  велики допринос дало  
и  комунално предузеће   „Универзал „ 
из  Алибунара  . Ово  је  била и прилика  
да  председник  Савета  Месне 
заједнице  Јаношик   Иван Листмајер  
уручи  45 захвалница   заслужним  
појединцима и институцијама  за  
допринос   на  уређењу  дечјег  парка  
у селу. 

АЛИБУНАРСКА СВАКОДНЕВИЦА

Духовним, културним и  
спортским манифестацијама,  
у  присуству  мештана,  
званичника  и  гостију  из  
земље  и  иностранства, 
у Локвама  је обележена  
сеоска  слава  „Крам“.  У  храму 
Румунске православне 
цркве, 16. августа,   одржана  
је  свечана  литургија  коју  
је,  у  присуству  епископа  
Дачије  Феликс  Данила 
Стоинескуа,  служио  
месни  протојереј  Емануел 
Тапалага.  

Запажен допринос  
културном  програму  дала  
је  успела  етнографска    
изложба ношњи  и 
рукотворина  коју је 
припремило  месно  
Удружење  жена  „Златне  
руке“ на  чијем је  челу  
члан Општинског  већа   за 
културу   Адриана   Сфера . 
Отварајући  изложбу,   Сфера 
је  поздравила учеснике, 
посетиоце   и  уважене  госте  
међу којима су  били  његова  
екселенција  генерални 
конзул   Румуније у  Вршцу  

Дан Константин, председник 
општине  Алибунар  
Предраг  Белић, директор  
Новинско издавачке  
установе  „“Либертатеа“ из  
Панчева  Нику  Ћобану  и  
представници  Удружења  
жена из  Уздина, Алибунара  
и  Банатског  Новог  Села.  

У  пригодном обраћању   
председник  Белић  је истакао   
да је почаствован позивом  
да  присуствује  овој успелој 
манифестацији   народне 

ношње  и  стваралаштва  и 
нагласио  да  ће  општина  
Алибунар  и убудуће  помоћи  
оргизацију  ове   и  сличних  
изложби које  доприносе  
промовисању  богате  
културне  баштине  у  селима  
ове  вишенационалне  
средине. 

Генерални конзул  Дан  
Константин  поздравио  је   
присутне  и истакао  да  су 
гостопримљиви   житељи 
овог напредног  места,  

представљајући    богату  
ризницу   народне ношње 
својих   предака,   доказали  
да  су  верни  и доследни 
чувари  традиције и обичаја. 

Посетиоци  су  разгледали   
богату  етно поставку    и  
уживали   у   кулинарским 
специјалитетима  вредних  
домаћица овог  села.  
Истог  дана  одржана 
је и  традиционална  
„Гулашијада“.  Прво место  
освојила је  екипа  „Селект“ 
на челу са  Емануелом  
Мунтеан, друго  екипа  
„Мау Мау „   а  треће  гости  
екипа  Јона  Добровског  
из  Моравице  -  Румунија.  
Одржан је и  међународни  
турнир  у  малом фудбалу,  
а  комплименти  учесника 
упућени  су  организаторима  
који  су  богатим програмом  
сеоске славе   привукли  
велики  број  гостију  и 
вредних  мештана на 
привременом  раду   у  
западноевропским земљама 
и  Америци.         

ОДРЖАНО  ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ РИБЉЕ ЧОРБЕ

ПОБЕДИО  САША  
ПЕРИШИЋ   

У  оквиру  традиционалне манифестације  Дани  
Алибунара,  22.августа,  у овом месту   Удружење  
риболоваца  “Смуђ”  организовало је успешно   
надметање у кувању рибље чорбе  и окупило преко  
20  љубитеља  овог кулинарског  специјалитета  од  
рибе.  

Месна заједница  такмичарима је обезбедила  
мешану рибу  и  све што је неопходно за  њену  
реализацију.  У  котлићу   треће пласиране  екипе   
нашао се  сом од  25  килограма који је, према  
речима  члана  екипе   Божидара  Пајевића,  упецан   
на  дурдубака. У  конкурецнији  13  екипа    пехар и 
прво  место за  јаку  гурманску чорбу    припало је   
интернационалном мајстору кулинарства  Саши  
Перишићу  из  Банатског  Карловца  , друго  екипи  
Властимира  Стојкова и  Дамира  Дадића из  Алибунара    
којима је  спонзор  била пекара “ Европа Плус “,  а  
треће  њиховим  суграђанима   екипи  Недељка  Леро. 

Према  речима  председника  жирија  Александра  
Станимирова,  такмичење је протекло регуларно,  
а  награђене  чорбе  биле  су укусне и  приближног  
квалитета . 

Председник удружења  “Смуђ”  Тони Цетановски  
честитао је  учесницима  и нагласио  да  број учесника  
говори да  догађај  добија на масовности .  Такмичење 
је протекло  у  фер плеј атмосфери  дружења  
риболоваца    који  су међусобно  разменили  рецепте 
у припремању   кулинарских  специјалитета од  рибе, 
а  посетиоци су  бесплатно  конзумирали  њихове  
специјалитете .   

П Р И П Р Е М И О  :  Ф Е Р Е Н Ц  К О С О

У ЛОКВАМА БОГАТО   ОБЕЛЕЖЕНА СЕОСКА  СЛАВА  КРАМ

ВЕРНИ ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА  

ОДРЖАНИ   ДАНИ  РИБАРА  НА КАНАЛУ  ДТД КОД ЈАНОШИКА   

НАЈВИШЕ РИБЕ УПЕЦАО МИРКО САВИЋ ИЗ АРАНЂЕЛОВЦА  

Ове  године  Општинска  библиотека  
“Вук  Караџић   “  у   Алибунару  обновила  
је  књижни  фонд  са  113 нових наслова,  
у   вредности  од   464.000  динара     што  
ће, сходно  интересовању,    знатно  
допринети  повећању    броја  читалаца  
.  

Реч  је  о  најновијим издањима  
издавачких  кућа   “Академска  
књига “ и”Матица Српска”  из  
Новог  Сада  ,”Букленд” , “Бук 
бриџ”,”Лагуна”,”Еврођунти” и 
“Геопоетика” из    Београда   , ”Арка” из   
Смедерева  и друге.  

Према  речима   директора  
Општинске  библиотеке   у  Алибунару  
Љиљане  Ранковић,   откуп  представља  
битну  ставку  у  набавци  нових  књига   
и  допуну књижног  фонда  у свим  
библиотекама  на  територији Општине  
Алибунар,  а при  набавци  особље   
библиотеке  се   водило  принципом  да  

изврши  избор  најтраженијих  наслова  
.Поменуту набавку  помогли  су  
Покрајински  секретаријат  за  културу  
из  Новог    Сада  и  Општина   Алибунар  
у  границама  својих  могућности.  

У  полицама  библиотеке  је  
стигла  светска  белетристика   коју 
читаоци највише  траже  , стручне 
књиге  из  области  филозофије, 
психологије,религије, природних 
наука  и друге. Овог пута   посебан   
акценат    стављен је  на набавку  
књига и  садржаја  актуелних  за  све  
читаоце,  као  и дечје  литературе  од  
прича  и  бајки  за  предшколски узраст  
до  лектире  за  ученике   основне  и  
средње  школе.         

Ових  дана  у току  је  расподела  
пристиглих  књига  за  свих    осам  
огранака  Општинске  библиотеке у  
општини  .  

ПОВЕЋАН  КЊИЖНИ  ФОНД  ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У  АЛИБУНАРУ  

СТИГЛИ НОВИ НАСЛОВИ      
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Књижевна општина Вршац приредила 
је још једно занимљиво дружење за 
љубитеље писане речи, у понедељак, 
24.августа, испод старе липе у дворишту 
некадашњег Дома војске. У оквиру 
манифестације Вршачко културно лето, 
гост КОВ-а био је македонски књижевник 
Тоде Илиевски. Дружење је протекло у 
врло пријатној атмосфери, којој су, поред 
аутора, допринеле Ана Крду, председница 
КОВ-а, и Сања Вукелић, уредница ове 
реномиране вршачке издавачке куће. 

Песник, критичар, преводилац, Тоде 
Илиевски, представио је вршачкој 
публици свој досадашњи књижевни рад 
кроз поетска остварења - осам збирки 
поезије, као и стихове заступљене у 
изборима поезије. Љубитељи поезије 
слушали су стихове за децу и одрасле, на 
српском и на македонском језику. 

Илиевски је говорио о познанству и 
сусретима са Петру Крдуом, о издаваштву 
у Македонији, о свом стваралаштву... 
Аутор је публици открио шта писање за 
њега значи, одакле црпи инспирацију, 
који су његови начини приступа 
књижевности, у чему је значај познавања 
светске књижевности. 

-Без велике ангажованости не може да 
постоји књижевност, сматра Илиевски.

На књижевној вечери било је речи 
и о фестивалима поезије у Македонији, 
о Струшким вечерима поезије, 
интернационалном фестивалу који бележи 
пола века постојања. Илиевски је изнео 
своје мишљење и дао осврт на књижевну 

сцену у републикама бивше Југославије, 
вођен искуством, с обзиром на то да је 
у скорије време био учесник бројних 
фестивала и песничких манифестација, 
између осталих, Кантфеста у Словенији, 
Међународног књижевног фестивала 

„Перо Живодрага Живковића“ у Зеници, 
Међународне колоније „Ријеч у камену“ 
на острву Пагу, Поетског фестивала 
„Поетски синтези“ у Битољу. Дружење са 
гостом из Македоније настављено је и по 
завршетку званичног дела програма, са 
жељом да овако пријатних сусрета буде и 
убудуће. А, биће их, поручују из Књижевне 
општине Вршац.

Ј.Е.

КЊИЖЕВНО ДРУЖЕЊЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

ТОДЕ ИЛИЕВСКИ, ГОСТ КОВ-А
КУЛТУРА

Тоде Илиевски рођен је у 
селу Маморец код Охрида 1952. 
године. Завршио је Филозофски 
факултет у Скопљу. Члан је ДПМ-а 
и међународног удружења писаца 
и публициста (Естонија). Аутор 
је збирки поезије: „Ведро једро“, 
„Концерт за шуме“, „Извори у 
горама“, „Зелени сан“, „Лов на 
Лабудовом језеру“, „Липов чај“, 
„Песникова кћи“ и „Пролетњи 
ветар“. Заступљен је у антологијама, 
изборима и уџбеницима. Преводи 
са словенских језика. Учесник 
је међународних песничких 
манифестација и добитник бројних 
награда.

У оквиру Вршачког културног лета, 
отворени су Дани Кубе у Вршцу, у уторак, 25. 
августа, у Дому војске, у присуству бројних 
посетилаца. Манифестацију је организовао 
Културни центар, у сарадњи са Друштвом за 
неговање афрокубанске културе „Соло Салса“ 
и уз помоћ Амбасаде Кубе у Србији.

Давор Пантић, председник Удружења за 
неговање афрокубанске културе „Соло Салса“, 
подсетио је да је поменуто Друштво почело са 
радом пре две године као школа салсе, али је 
прерасло у друштво које својим постојањем 
жели да промовише историјске културне и 
уметничке вредности Кубе, нама далеке и 
интересантне земље.

Татјана Вукелић, организатор Вршачког 
културног лета, нагласила је да је мисија 
Културног центра да обогати културну 
понуду Вршца оваквим програмима у циљу 
упознавања суграђана са различитим 
културама других народа.

-Манифестација Дани Кубе је 
мултимедијална манифестација која у у себи 
садржи четири различите изложбе (Куба некад 
и сад, Кубански национални балет, Куба као 
туристичка дестинација, Традиционални и 
модерни кубански инструменти) и филмски 
маратон са 5 документарних и играних 
филмова, напоменула је Вукелићева. У 

оквиру филмског програма биће приказани 
филмови: „Седам дана у Хавани“, „Странице 
Маурисијевог дневника“, „Хабана статион“, 
„Бени“ и „Остварење једног сна“.

У петак, 28.августа од 18 часова у Дому 
војске сви заинтересовани моћи ће да 
присуствују јавном часу салсе и да, уз 
помоћ професионалних инструктора школе 
„Соло Салса“,  науче основне кораке овог 
традиционалног кубанског плеса.

За најмлађе Вршчане биће приказана 
представа за децу “Дизнијев шоу”, 27. августа 
од 19 сати , у музичком павиљону у центру. На 
истом месту, нешто касније, тачније од 20 сати, 
за љубитеље тамбурашке музике  наступиће  
оркестар „Пета жица“.  

Представом  “Чекајући министра”, са Аном 
Кокић у главној улози, 30. августа од 21сата, 
у Дому војске биће затворени Дани Кубе у 
Вршцу, а биће то и крај овогодишњег Вршачког 
културног лета.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА ОДРЖАНИ

ДАНИ КУБЕ У ВРШЦУ

Центар за културу у Барајеву расписао 
је у мају књижевни конкурс  под називом 
„Фестивал поезије Барајево 2015“, а међу 
учесницима били су и вршачки песници свих 
генерација. Прошле суботе додељена су 
признања најуспешнијим учесницима овог 
Фестивала. 

У категорији дечје поезије, млађи узраст, 
Јована Милеуснић, ученица четвртог разреда 
ОШ „Олга Петров Радишић“, добила је похвалу 

за своју песму под називом „Пролеће у мојој 
глави“. Овај Јованин рад на конкурс је послала 
њен ментор, учитељица Мирјана Тодоровић. 

Фестивалу у Барајеву присуствовали су и 
добили похвале вршачки песници Слободан 
Ђекић и Радојка Ушурел, за љубавну поезију, а 
Сандра Радић из Влајковца похваљена је у кате 
родољубиве поезије.

Ј.Е.

ВРШЧАНИ НА ФЕСТИВАЛУ ПОЕЗИЈЕ У БАРАЈЕВУ

ПОХВАЛА ЗА „ПРОЛЕЋЕ“ 
ЈОВАНЕ МИЛЕУСНИЋ Поводом одласка незаборавног 

уметника Арсена Дедића, “Галеријана” је, 
21. августа, приредила вече посвећено 
једном од најупечатљивијих музичара 
балканских простора током последњих 
педесетак година. Био је то омаж 
врхунском музичару, текстописцу, песнику, 
коме су присуствали бројни Вршчани, 
поштоваоци Дедићевог стваралаштва.

Ређале су се познате шансоне “О 
младости”, “Твоје нежне године”, “Милена”, 
“Загрли ме”, Модерато Кантабиле”, “Од 
како те не волим”, “Амиго”, “Ђевојка за 
један дан”, “Окус соли”, “Кућа поред мора”...

Било је уживање слушати Арсенову 
музику из раличитих периода плодног 
стварања великог кантаутора. Ужитак 
су допунили стихови овог сензибилног 
песника из прве збирке поезије “Брод 
у боци”, објављене 1971, које је казивао 
вршачки глумац Иван Ђорђевић. 

Посебно занимљив део вечери била је 
прича Милана Кораћа, једног од ретких 
Вршчана који је упознао Арсена Дедића. 
Кораћ, некадашњи директор Хотела 
“Србија”, у чијем је саставу својевремено 
радио ноћни клуб “Ас”, поделио је своја 
сећања на сусрете са Арсеном приликом 
његовог гостовања у овом Клубу, своје 
импресије о великом уметнику, али и 
Арсенове утиске о нашем лепом граду. 

Ј.Е.

У „ГАЛЕРИЈАНИ“ ОДРЖАНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО АРСЕНУ ДЕДИЋУ 

СВЕ БИЛО ЈЕ МУЗИКА
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Рано је за побуне имамо још тога да 
изгубимо

Т. Сухецки

Књижевник Душан Копчалић је рођен 15. фебруара 1943. године у Вршцу, где је завршио основну школу и похађао Гимназију. 
Најдужи радни период провео је у вршачкој Градској библиотеци, за коју је био везан од почетка живота. Крајем деведесетих година 
Душан Копчалић је осмислио литерарни времеплов, којим је сваке недеље возио своје суграђане путем радио таласа. Текстови су 

касније сакупљени у збирку која је, као и радио-серијал, названа „Мој и Ваш Вршац“. У 
наредним бројевима Вршачке куле, објављиваћемо одломке из ове књиге. 

Клуб је радио сваког дана, од 
шест сати увече до поноћи. Аутори 
су неуморно слушали и укључивали 
се у критику  након читања. 
Критике су биле жестоке. Најжешћи 
критичар био је, данас уредник 
драмског програма на радио Новом 
Саду, Вујица Решин Туцић. својим 
критикама замало је довео у питање 
рад клуба. Његове су нас критике 
ослобађале оних којима заиста 
није било место  ту: имао је њух да 
открије, на брзину и за неке потребе 
склепан литерарни састав...

Опис појединих чланова клуба 
почињем од старијих. један од 
најзанимљивијих био је чика Звонко 
Нинковић. Пре рата, док је шефовао 
на некој железничкој станици 
у горњем Бнату, имао је зацело 
довољно времена да се на свој 
начин бави литературом. Писао је 
драме. Једна од његових драма - коју 
је највероватније у својој најранијој 
младости  почео, пре првог светског 
рата, а завршио је пред други светски 
рат - имала је наслов :”Грофица 
Ерна”. Комад је имао четири чина и 
завршавао се срећно. Драму је читао 
неколико вечери, јер му је време 
било ограничено на десет минута. 
Да би себе контролисао колико чита, 
пошто није имао ни ручни ни џепни 

сат, донео је свој векер од куће и 
држао га је на столу испред себе. 
По истеку десет минута векер би 
зазвонио, чика Звонко је прекидао 
читање  и време је уступао следећем 
аутору . Када је једне вечери завршио 
читање свог комада, следила је 
критика чланова клуба. подносио је 
стоички примедбе које му је стављао 
Влада Стојшин. Једна од примедби 
је била да му драма није савремена. 
Наравно, Влада се на њему вежбао 
за своје будуће разговоре о много 
озбиљнијим делима, које је водио 
касније на литерарним трибинама. 
чика Звонко, решен да ствар према 
Владиној критици поправи, замоли 
нас једне вечери да саслушамо пети 
чин комада који је дописао “Грофици 
Ерни”. У петом чину грофица Ерна 
одрекла се свог грофовског порекла, 
постала партизанска болничарка 
и када се рат завршио удала се за 
бившег партизанског команданта, 
који је постао позната политичка 
личност, и изродила са њим 
неколико срећних пионира. после 
овог читања, критика Владе Стојшина 
свела се на само једну примедбу, да 
чика Звонко измени наслов, тј. да се 
комад не зове “Грофица Ерна” већ 
некако друкчије. Е, ту чика Звонко 
није хтео да попусти.

КОРЕНИ, СТАБЛА, КРОШЊЕ, ПЛОДОВИ (2)

С Л И К А 
И 

Р Е Ч

ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА

ДУШАН КОПЧАЛИЋ  МОЈ И ВАШ ВРШАЦ 

Визуелна поставка троје аутора 
под називом „Уметници на условној 
слободи“ биће отворена у галеријском 
простору Конкордије у петак, 28. августа,  
у 19 часова.  Аутори изложбе су сликари 
Јелена Горички и Владимир Мојсиловић, 
а биће представљени и радови 
уметничког колектива „Зампа ди Леоне“.

Реч је о  пројекту  ликовног критичара 
Славка Тимотијевића “Уметници на 
условној слободи”, осмишљеном као 
једногодишња путујућа галерија која 
има своју заокружену продуцентску 
форму и као таква се нуди институцијама 
културе. Оваква концепција још је увек 
по мало необична код нас, али је у свету 
увелико тренд.

Идеја је била да се троје аутора, 
Јелена Горички, Владимир Мојсиловић 
и уметнички колектив Зампа ди Леоне, 
поред три различита поетска правца, 
доведу у корелацију кроз заједнички 

наступ са позиције уметника независне 
сцене ка културном мејнстриму и на тај 
начин донесу свој другачији приступ 
ликовности, социјалним темама и 
уопште начину на који уметност стиже 
до крајњих конзумената у Србији.

-Сва три учесника ове изложбе у 
основи се баве друштвеном патологијом 
и њеним ефектима на појединачне 
аспекте стварности, те кроз своју 
уметност друштву враћају његову 
патологију, анамнезу и лек, као неку 
врсту упозорења и коректора дивљих 
транзиционих процеса, сматра аутор 
поставке Славко Тимотијевић. На 
тај начин, њихова уметност постаје 
интерфејс оне стварности коју друштво 
у свом званичном наступу жели и 
да сакрије, али и да је, на неки себи 
својствен, морбидан начин покаже, 
подржи и развија. Тако је улога 
ових уметника у идентификовању, 

приказивању и раскринкавању ових 
пракси недвосмислено значајна.

Осим аутора, на отварању ове 
мултимедијалне изложбене поставке 
своје утиске и ставове о радовима 
изнеће и Дејан Мак, успешни вршачки 
књижевник.

До сада су ову једногодишњу путујућу 
галерију видели посетиоци новосадских, 
београдских, смедеревских, 
новобеоградских и ковинских 
изложбених простора. Ова изложба 
биће отворена до 9. септембра у 
Конкордији. Након тога биће пресељена 
у Темишвар (Румунија), под кураторским 
вођством ликовног критичара, 
Славка Тимотијевића, Вршчанима, 
поштоваоцима ликовне уметности  
познатог као селектора Бијенала младих, 
одржаног 1998. у Вршцу.

Ј.Е.

НОВА ПОСТАВКА У ИЗЛОЖБЕНОМ ПРОСТОРУ КОНКОРДИЈЕ

УМЕТНИЦИ НА УСЛОВНОЈ СЛОБОДИ

“Уметници на условној слободи” у Конкордији
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Вршчани су пре нешто више од два месеца (19. јуна) имали 

прилику да на Градском тргу виде интересантну изложбу 
старовременских аутомобила који су у наш град стигли у оквиру 
четртог Међународног релија “Лагано Србијом”. Циљ релија је 
промоција туристичких дестинација Србије, али и споре и сигурне 
вожње, како би се смањио број саобраћајних несрећа и уживало 
у крајолику. Према речима организатора релија Перице Луковића 
строго се водило рачуна да у релију учествују само квалитетни 
аутомобили, да није важна марка колико очуваност возила. Тржишна 
вредност возила која су учествовала у каравану је око милион и по 
евра, а међу њима је било десетак олдатјмера чија вредност прелази 
100.000 евра. Најстарији и најскупљи олдатјмер у релију је Бентли из 
1955. године чија је вредност читавих 620.000 евра. 

МЕЂУНАРОДНИ РЕЛИ ОЛДАТАЈМЕРА ОВОГ ЛЕТА ПРОШАО КРОЗ СРБИЈУ

ЛЕПОТАНИ У ГОДИНАМА “ЛАГАНО СРБИЈОМ”
ФОРЕПОРТАЖА
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МЕЂУНАРОДНИ РЕЛИ ОЛДАТАЈМЕРА ОВОГ ЛЕТА ПРОШАО КРОЗ СРБИЈУ

ЛЕПОТАНИ У ГОДИНАМА “ЛАГАНО СРБИЈОМ”
ФОТОРЕПОРТАЖА
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Број 

1027
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ На основу одредаба члана 50. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС,  132/2014 и 145/2014)  и члана 54. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гласник РС”, бр.64/2015) Скупштина општине Вршац, оглашава

ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ВРШАЧКИ ЗАМАК”

Нацрт плана израдио је „ЈУГИНУС“ доо Београд

Плански документи излажу се на јавни увид нацрти у холу зграде СО 
Вршац, Трг победе бр.1, у трајању од 30 дана од дана оглашавања овог 
огласа у дневном листу „Привредни преглед“.

 
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на 

изложене нацрте планова за време трајања јавног увида искључиво у 
писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за урбанистичко 
грађевинске и имовинско правне послове Општине Вршац.

Одељење за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове 
Општине Вршац свим заинтересованим лицима пружиће потребне 
информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и 
евентуалним давањем примедби на нацрт плана. 

У току јавне седнице Комисије за планове Општине Вршац која ће 
бити одржана 09.10.2015. године у 12,00 сати у III сали зграде СО Вршац 
сва физичка и правна лица која су поднела примедбе на нацрт планског 
документа у писаном облику могу образложити достављене примедбе. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

SAOPŠTENJE 
ZA JAVNOST

JP Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva obaveštava sve 
zainteresovane da je na portalu javnih nabavku, objavljena je javna 
nabavka male vrednosti radova na pošljunčavanju neasfaltiranih ulica, 
број ЈНМВ 24/2015. Neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju, 
kao i eventualno preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani 
ponuđači mogu ostvariti u roku od 15 dana od dana objavljivanja 
javnog poziva, odnosno od 21.08. do 07.09.2015. god. u prostorijama JP 
Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva ili konkursnu dokumentaciju 
mogu preuzeti sa Portala javnih nabavki. Blagovremeno dostavljene 
ponude do 12:00 časova 07.09.2015. god., biće javno komisijski 
otvorene, istog dana u 12:30 časova.

SAOPŠTENJE 
ZA JAVNOST

JP Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva obaveštava sve 
zainteresovane da je na portalu javnih nabavku, objavljena javni poziv u 
otvorenom postupku javnih nabavki radova na izgradnji pešačke staze – 
put za Neru u Beloj Crkvi, број ЈН 25/2015. Neposredan uvid u konkursnu 
dokumentaciju, kao i eventualno preuzimanje konkursne dokumentacije 
zainteresovani ponuđači mogu ostvariti u roku od 30 dana od dana 
objavljivanja javnog poziva, odnosno od 21.08. do 21.09.2015. god. u 
prostorijama JP Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva ili konkursnu 
dokumentaciju mogu preuzeti sa Portala javnih nabavki. Blagovremeno 
dostavljene ponude do 12:00 časova 21.09.2015. god., biće javno 
komisijski otvorene, istog dana u 12:30 časova.

КУЋЕ СТАНОВИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

Киоск на продају или издавање, Улица 
Жарка Зрењанина 28, код Дома пензионера. 
Информације на 062/63-13-66.

Хитно на продају кућа (новоградња) са 
окућницом, велики плац, амбар, кочине, 50 
садница воћа у роду, у Павлишу. Тел. 013/2891-
088.

Купујем стан од 30 m2, у згради, у Вршцу. 
Тел. 062/81-77-153.

На продају двособан стан, код зелене 
пијаце , 61 m2, две терасе, грејање на плин, и 
бокс на тавану. Тел. 064/88-11-001.

Двособан стан на продају око 60m2, 
сређен, на Војничком тргу или замена за мањи 
уз доплату. Тел. 061/6065-158.

Купујем гарсоњеру или стан 30 m2 у згради 
у Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

Продајем (издајем) стан 30 m2,  у Улици 
Светозара Милетића 2б, поред Школе „Вук 
Караџић“. Тел. 062/282-112 или 069/417-28-49.

Продајем  нову  приземну  кућу у Улици 
Ђуре Цвејића. Тел. 064/120-16-22.

Купујем гарсоњеру или стан до 30 m2, у 
Вршцу.Тел. 062/81-77-153.

Продајем  две куће, две гараже, на плацу 
7 ари са воћњаком и лозиним шпалирима. 
Објекти се налазе  на главном путу код ЈАТ-а. 
Тел. 064/27-17-217.

На продају спратна кућа у Никите Толстоја, 
или замена за стан уз доплату. Кућа је од 120 
m2, два купатила, са паркетом и централнним 
грејањем. Тел. 060/09-73-975.

Продајем млађи воћњак 5,5 ара са 
воћарском кућицом 5х4 m, на улазу у Јабланку, 
50 m од пута, погодно за пчеларе. Тел. 068/420-
85-54.

Продајем кућу 115 m2, реновирану, 
са централним грејањем на дрва. Вреди 
погледати. Тел. 062/880-51-27.

Продајем стан, 64 m2, уз стан иде гаража 
и шупа. Стан је у улици Степе Степановића 7/5. 
Тел. 021/89-72-10 и 061/20-80-790. 

На продају дворишна гарсоњера у Вршцу. 
Цена по договору. Тел. 013/807-337 и 061/72-
39-359.

На продају кућа и плац у Великом 
Средишту. Тел. 013/806-460.

На продају део куће(дворишни стан) 
око 90 m2, у  Жарка Зрењанина. Хитно. Тел. 
061/171-39-82 и 061/15-22-976.

Продајем кућу преко пута ЈАТ-а, са плацем 
500 m2, могућа доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Продајем повољно у Панчеву (центар) 
двособну кућу- стан, са гаражом (могућност 
претварања у стамбени део) укупно 67 m2, 
реновирана, са два улаза са улице у кућу, шупа 
од 17 m2 . Дужине 13х7,5 m, дебелих зидова, 
печена цигла. Власник. Тел. 063/75-79-722 и 
604/13-23-663.

Продајем  кућу (викендицу) у Алибунару, 
агрегат 1500 вати, мотокултиватор  са плугом 
и прикључним машинама, ауто приколицу, 
хармонику велтмајстер клавирка и писаћу 
машину. Тел. 062/849-66-44

Хитно продајем једнособан стан у строгом 
центру Алибунара. Тел. 063/197-12-64.

Продаје се двособан стан у центру 
Алибунара. Тел. 210-16-40

Продајем кућу преко пута ЈАТ-а, са плацем 
500 m2, могућа доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Хитно кућа на продају. Тел. 069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m² у центру 

(приземље плус тераса), у Светозара Милетића 
2б. Тел. 062/282-112 или 069/417-28-49.

Мењам новију кућу, 200 m², сређена, ( без 
улагања) са демит фасадом, за некретнину у 
Београду или Панчеву. Тел. 063/89-09-896.

Продајем или мењам нову спратну 
кућу, 200m², за мању некретнину у Вршцу, уз 
доплату. Може договор. Тел. 063/89-09-896.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем једнособан намештен стан са 
одвојеним комуналијама. Тел. 064/35-
12-026.

Издајем две одвојене собе са чајном 
кухињом и купатилом. Тел. 807-654 и 
064/120-13-53.

Издајем стан од 60 m2, први спрат, 
празан, М. Обилића 5 Вршац. Тел. 
063/340-491.

Издајем собу за самце или самице 
са употребом кухиње и купатила, 
Призренска улица, Вршац. Тел 834-678 
или 060/046-01-11.

Издајем локал у Улици Јаше Томића 
број 6, комплетно сређен, 13 квадрата. 
Тел. 063/87-386-87.

Издајем намештену кућу у Вршцу, 
Бихаћка 28, две собе, трпезарија, 
кухиња, купатило, остава, ходник. Тел. 
063/347-763.

Издајем двособан стан и собу са 
употребом кухиње и купатила, Вршац, 
Призренска 39. Тел. 060/04-60-111 и 
063/353-41-63.

Издајем студенткињама једнособан 
намештен стан у Вршцу. Звати после 17 
часова на телефон број 013- 834- 975.

Издајем собе намештене за смештај 
радника самаца са употребом купатила.
Тел. 063/551-403.

Издајем пословни простор у Банатској 
4, у Вршцу, површине 50 m2, комплетно 
опремљен канцеларијским намештајем. 
Тел. 062/512-476.

Издајем гарсоњеру у строгом центру 
Вршца. Тел. 064/5152-245.

Издајем студенткињама једнособан 
намештен стан у Вршцу. Звати после 17 
часова на телефон број 013- 834- 975.

Издаје се једнособан, намештен, стан у 
Панчеву студентима стоматологије. Тел. 
064 228 98 90.

Издајем двособан, намештен стан у 
строгом центру Вршца који има климу, 
централно грејање, кабловску са 
интернетом, фиксни телефон. Усељив од 
1. јуна. Тел. 061/718-05-87.

Издајем једнособан намештен стан. 
Одмах усељив, Југ Богдана 18. Повољно. 
Тел. 064/186-65-244.

Издајем  лежаје за преноћиште групи 
радника, самаца, са купатилом. Цена 
повољна. Тел. 063/551-403.

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Београда. Тел. 013/834-324 и 
063/77-31-585.

Издајем намештен трособан стан 
на Војничком тргу (лифт, клима) Тел. 
064/144-33-13.

Издајем  стан на Новом Београду, 
код Тржног центра Веро, 33 m2, 
комплетно реновиран, опремљен новим 
намештајем. Тел. 064/130-84-90 (после 16 
часова)

Издајем гарсоњеру у близини градског 
парка. Тел. 013/836-562 и 061/613-91-46.

Стан за издавање. Тел. 064/393-17-17.
Издајем локал у улици Жарка 

Зрењанина 89 са намештајем за апотеку 
или празан, или продајем локал 39 м2. 
Тел. 064/248-72-90 и 064-155-99-40.

Издајем празан стан од 48 m2, на првом 
спрату, у згради, преко пута Педагошке 
академије, има телефон, кабловску и 
климу. Тел. 064/170-98-41.

Студенткињи прве године права 
потребна мања гарсоњера или мањи 
стан у Београду. Тел. 061/72-81-996.

Издајем намештен једнособан стан на 
Омладинском тргу. Тел. 063/42-00-17.

Издајем кућу са локалом у Ритишеву, у 
Улици М. Еминеску 40. Тел. 827-201.

РАЗНО
Жена средњих година чувала бих 

децу и помагала у кућним пословима 
старијој особи. Тел. 064/511-88-82.

На продају: столови и столице, 
троседи и фотеље, брачни кревети, 
кревети, плакари, диван, фрижидер, 
плинска пећ, уградни шпорет, храстова 
врата, дрвени прозори бунарска пумпа 
и ауто приколица. Тел. 063/266-096

Продајем писаћи сто (дрвени) тел. 
060/84-35-097.

Продајем ТА пећ 3,5 kw очувана, са 
точковима. Цена повољна. Тел. 805-911 
и 060/08-05-911

Продајем дечији креветац, колица 
за бебе Чико, беби седиште за ауто, 
носиљку за бебе. Мало коришћено, 
повољно. 064/598-3898

На продају дечији бицикл са 
помоћним точковима. 064/598-3898

На продају Лексан плоча 2х2,1 м, 
ново повољно. 064/598-3898

Продајем 10 буради за нафту 
од 200 л. Цена 800 динара комад. Тел. 
063/281-236.

Продајем кауч и две фотеље, 2 
замрзивача (по 30 евра), неисправан 
крупач (50 евра), мотор томос 
неисправан (100 еура)метална врата и 
прозор (100 евра), два кревета и душек 
( по 20 евра), судоперу, врата, прозоре по 
(10 евра). Тел. 062/803-16-06 и 807-740.

Чувала бих старију женску особу. 
Тел. 013/805-142 и 063/8779-525.

Продајем класичну гитару, 
телевизор у боји и веш машину. 
Повољно. Тел.060/845-00-69.

Купујем половну куку за форд 
ескорд караван 1,6 , 1998. година.  Тел. 
060/845-00-69.

Продајем огревно дрво: буква, 
багрем и храст. Цена 3.700 динара. 
Достава на кућну адресу. Тел. 062/856-
70-56.

На продају кауч са две фотеље,боја 
кајсије, цена 12.000 и лежај  цена 8.000. 
Тел. 063/429-569. 

Продајем повољна метална 
гаражна врата, у одличном стању, 
димензија 230х200, цена по договору, 
зидне фототапет, нов, мотив плаже са 
палмом, димензије 368х254 цм. Тел. 
063/356-776. 

Повољно продајем кауч са  две 
фотеље, четвороделни регал, више 
бицикала, два плинска бојлера за 
купатило. Тел. 063/28-05-99. 

Продајем вертикалну расхладну 
витрину и два ланца земље потез Јарак 
и Црвенка. Тел. 064/124-75-57.

Продајем писаћи сто од дрвета. 
Тел. 060/843-50-97.

Продајем ТА пећ, 3,5 
kw, са точковима. Повољно.
Тел. 805-911 и 060/08-05-911.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   
Продајем мерцедес 190 д. Тел. 

065/835-82-50.
Продајем југо 55 регистрован 

у солидноим стању. Тел. 062/880-
51-27.

Продаје се BMW 320 I  возило 
у беспрекорном стању, караван, 
са BRC – атестиран ауто гас, 2007. 
годиште, 2.000 cm³ ,160.000 км, фул 
опрема, технички преглед 7/2015, 
директна куповина од власника 
(немачке таблице). Тел. 064/07-66-
093, michaelgulik@web.de
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Szent István-napi rendezvény Erzsébetlakon
A Kárpát-medencei Csa-

ládszervezetek Szövet-
sége és az erzsébetlaki Csá-
szár-tó Magyar Művelődé-
si Egyesület közös szervezé-
sében - néhány helybeli civil 
szervezet közreműködésével 
- a művelődési egyesület ud-
varában Szent István-napi ün-
nepséget rendeztek

 A magyar himnusz elének-
lése után az egybegyűlteket 
és a vendégeket a házigaz-
dák nevében Pozsár-Halász 
Éva, a művelődési egyesület 
elnök asszonya üdvözölte. Pa-
taki János, a KCSSZ elnöke kö-
szöntő beszédében kiemelte, 
hogy a szövetségen belül is 
arra törekszenek, hogy nép-
szerűsítsék azt az eszmét és 
hitet, mely szerint család, a 
családon belüli tisztelet, sze-
retet és összefogás nélkül nem 
maradhat meg egy nemzet.

Ezt követően Kalapis Szto-
ján atya megszentelte az új 
kenyeret, majd következett az 
alkalmi műsor, melyben fel-
léptek a Pipacs, a Kispacsir-
ta és a Szitakotő tánccsopor-
tok, illetve néhány fiatal nép-
dalénekes is a Császár nevű 
zenekar muzsikájának kísére-
tében. A délután folyamán az 
odalátogatók - Milan Nedelj-
kov iskolaigazgató jóvoltából 
- megtekinthették a tájházat 
és a Lujza-major állatsimogató 
központot, a legkisebbek pe-
dig részt vehettek valamennyi 
ügyességi játékban, kézműves 
foglalkozáson és vetélkedő-
ben, melyet a zentai Gyermek-
barátok Egyesület és a sza-
badkai Nagycsaládos Egyesü-
let-Smile szervezett. Az egész 
napos rendezvény szabadtéri 
táncházzal ért véget.

Borbély Tivadar Kenyérszentelés Erzsébetlakon

Az oldalt készítette:  Jenovay Lajos

Ministránsaink római zarándoklata A Nagybecskereki Diáksegélyező 
Egyesület - NDE pályázatot 
hirdet ösztöndíjak odaítélésére 
a 2015/2016-as tanévre.

A Nagybecskereki Egyházmegyéből 
összesen 71 fiatal vett részt a 

11. Nemzetközi Ministránstalálkozón 
Rómában.

Az augusztus 2-9. tartó találkozó 
főszervezője egyházmegyénk főpásztora 
Dr. Német László SVD püspök, a CIM 
elnöke volt. A zarándoklat központi 
eseménye a Ferenc pápával való 

találkozás volt augusztus 4-én a Szent 
Péter téren, ahol Német püspök úr námet 
nyelven köszöntötte a Szentazyát. A 
következő napon a Kárpát-medencéből 
érkezett résztvevők közös magyar nyelvű 
szentmisén vettek részt, amelyet Palánki 
Ferenc egri segédpüspök mutatott 
be a jelenlévő magyar anyanyelvű 
püspökökkel, köztük egyházmegyénk 

főpásztorával. A fiatalok az Örök Városban 
töltött egy hét alatt megismerkedtek Róma 
nevezetességeivel, jártak Assisiben és 
fürödtek a Földközi tengerben. A találkozón 
nemzetközi barátságok (is) köttettek.

Kovács Szöszill
Nagybecskereki Egyházmegyei 

Sajtóiroda

Ministránsok Német püspök atyával

A pályázatra jelentkezhetnek:

1. Azok a középiskolások és egyetemei hallgatók, akik-
nek bejelentett lakóhelyük a következő önkormányzatok te-
rületén van: 

Begaszentgyörgy, Magyarcsernye, Nagybecskerek, Nagy-
kikinda, Törökbecse és egész Dél-Bánság.

2. Azok a magyar anyanyelvű, Szerbiában tanuló középis-
kolások, akiknek tanulmányi eredménye meghaladja a 3,50-
es átlagot, és magyar nyelven folytatják tanulmányaikat.

3. Azok a magyar anyanyelvű főiskolai és egyetemi hall-
gatók, akik Szerbia területén folytatnak felsőfokú tanulmá-
nyokat és nem részesülnek más ösztöndíjban.

  
Pályázni kizárólag a NDE pályázati adatlapjának kitölté-

sével lehet, az adatlap 4-ik oldalán felsorolt dokumentumok 
mellékelésével. 

Az adatlap letölthető a www.znde.rs honlapról.    

A pályázatokat 2015. augusztus 17.-e és szeptember 18.-
a között lehet átadni személyesen (munkanapokon 10,00 és 
14,00 óra között) vagy postai úton:

Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület - NDE
23000 Zrenjanin 
Železnička bb

Általános tudnivalók:  
 
- a hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a NDE Ösz-

töndíj Elbíráló Bizottsága nem veszi figyelembe;
- a pályázati dokumentációt a pályázónak nem küldjük visz-

sza, a NDE archívumában kerül megőrzésre 8 évig;
- a pályázónak fellebbezési joga nincs.

A pályázat a Bethlen Gábor Alap, illetve az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma 

támogatási forrásaiból valósul meg.

Bővebb információ a www.znde.rs honlapon, az info@
mzproject.rs e-mail címen illetve a 023/512-962 telefonszá-
mon kapható.

SZILVAÉRÉSKOR MELENCÉN
Egy egész napot töltöttem Melencén, 

hogy világos képet alkothassak ma-
gamnak a falu mindennapi életéről, törté-
netéről. A hőmérő higganysyálal eléri a 39 
fokot a fák árnyékában. De aratás után  el-
csendesedett a határ, csendes a falu min-
den utcája, csak a személy és tehergépko-
csik zaja veri fel a falusi élet mindennapi 
csendjét a főutcán, amely azonban nem-
zetközi főut is egyben.  Az egyik elcsen-
desedett mellékutcában a véletlen is ugy 
hozta, hogy a   „Ruszanda –gyógyfűrdő” 
tőszomszédságában találkozok össze szil-
vaszedés közben  Savačarev Katarinával. 
Vendégfogadónk beinvitál a tágas csalá-
di ház udvarában levő melléképület hű-
vösébe, egy kis hideg üdítővel kínál meg 
és itt folytatjuk a beszélgetést. Arcán az 
élet mindennapjai mély barázdát véstek, 
de nem törte meg. A minap ünnepelte 
nyolcvanadik születésnapját. 

Bókától, Nagybecskereken keresz-
tül Melencéig vezetett az életének útja. 
Nyolcvan évvel ezelőtt született Bókán,  
lánykori nevén Filković. Számomra  igen 
ismerősnek tűnt e vezeték név, nem kel-
lett sok idő, hogy eszembe jusson honnan 
is, hiszen a minap Nagybecskereken meg-
kezdődött a Filković-ház bontása, amely 

már évek óta romos állapotban „díszí-
tette” főutcánkat. Majd elmondja, hogy 
Nagybecskerekre került házasságkötését 
követően, ahol családot alapított,  Kata a 
Sloga  teksztil gyárban, a férje az Elektro-
vojvodinában dolgozott. Huszonöt évvel 
ezelőtt, férje szerencsétlenséget szenve-
dett és tolókocsiba került, ekkor döntöttek 
úgy, hogy Melencére költöznek. Tíz éve 
tagja a nagybecskereki Veseli Banaćani 
Művelődési Egyesületnek amelyet Toma 
Đurin kiváló koreográfus vezet. Az egye-
sület a városi Kultúrközpontban tevékeny-
kedik s mintegy ötven tagot számlál. Szá-
mos művelődési és kulturális rendezvé-
nyeken vesznek részt mint pl. a muzslyai 
aratóverseny, Felsőhegyen a Kárpát-me-
dencei aratóünnepségen  a tordai kukori-
ca szedésen, a lukácsfalvai a paradicsom-
napokon, 2008 ban Kelc városban a Kul-
túregyesület bemutatta a közép- bánáti 
lakodalmi szokásokat. Az egyesület Gö-
rögországbanis vendégszerepelt, 2004- 
ben pedig Ukrajnában jártak  Mindezek 
mellett Kata  mint az egyesület tagja el-
jutott Vrnjačka Banjara, Tarara,  valamint 
Zlatibora is.

                         Précz IstvánSavačarev Kata
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куЛфилм
ДОНАЛД ПЕТРИ: 
МИС ТАЈНИ АГЕНТ

ОСЛОБОДИТЕ СВОЈУ 
ДИВЉУ СТРАНУ!
Мушкобањаста Грејси Харт, 

агент ФБИ – ја позната је по својим 
добрим вештинама, опасној нарави 
и томе што мушкарцима уопште 
није привлачна. Због дојаве да ће се 
на 75. избору за Мис САД догодити 
терористички напад баш Грејси 
добија задатак да се инфилтрира у 
групу мисица и о могућем нападу 
сазна што више. Након тоталне 
промене имиџа, изгледа и манира 
Грејси ће отићи у Сан Антонио где 
се одржава избор за мис и учинити 
све како би спречила напад, али 
као једној од кандидаткиња за 
будућу мисицу, имаће много 
проблема и препрека на путу ка 
остварењу тог циља. Ова помало 
драматична прича постаје духовита 
када агент Грејси Харт почне са 
припремама за избор за мис заједно 
са многобројним мисицама које се 
поприлично разликују од ње. Она 
ће морати да научи да хода као дама, 
да држи говор и што боље истакне 
своју женственост... Ипак, да ли је 
она спремна на тако нешто?

куЛкутак
ГРЕГОРИ ФУНАРО: 
СКУЛПТОР

ОН УМЕТНИЧКА 
ДЕЛА СТВАРА 

ТУЂОМ КРВЉУ...
Мистериозни убица који хара 

градом уметност сматра веома 
озбиљно. Он мисли да је чак и 
убиство нека врста уметности. Због 
тога пажљиво бира своје жртве, 
тражећи само она тела од којих 
може да направи перфектне реплике 
Микеланђелових најчувенијих 
скулптура. Овај мрачни манијак 
туђом крвљу ствара своја уметничка 
дела са жељом да научи свет да 
поштује његов „уметнички дар“. 
Чак је и специјални агент Сем 
Маркам, стручњак за серијске убице 
веома изненађен непредвидивим 
деловањем овог убице. Његове 
намере по први пут постају јасне када 
једну од својих „скулптура“ посвети 
докторки Кети Хилдебрант, која се 
савршено уклапа у калуп његових 
досадашњих жртви...

куЛист     уређује: Иван Арадски   

куЛинтервју
ПРВИ РОЂЕНДАН РУБРИКЕ „КУЛИСТ“:

ГОДИНА БРОЈНИХ УСПЕХА, ПОБЕДА И МУДРИХ САВЕТА
Идеја за настанак 

рубрике „куЛист“ 
родила се прошлог 
лета са жељом да се 
вршачкој омладини 
понуди нешто 
другачије, нека 
врста алтернативе 
свега оног што је 
у времену у којем 
живимо у тренду, 
што не значи да је 
самим тим добро 
и квалитетно. 
Поред рецензија 
књига и филмова 
које читаоцима 
предлажу како да 
на квалитетан и 
занимљив начин 
проведу своје 
слободно време, 
незаобилазни део 
рубрике у сваком 
броју је и интервју са 
неким од успешних 
Вршчана. Иако је 
један од најбитнијих 
циљева интервјуа 
афирмација наших 
младих суграђана 
који постижу 
сјајне резултате у 
областима којима 
се баве, јако је 
битан и моменат 
позитивног примера 
захваљујући којем 
кроз инспиративне 
поруке својих 
успешних вршњака 
млади добијају 
подстицај да се 
и они у нечему 
опробају, да крену 
путем успеха. 
Четрдесет осам 
девојака и момака 
успешних у 
областима спорта, 
науке, глуме, 
књижевности, 
музике, сликарства 
и омладинског рада 
у заједници који су 
обележили прву 
годину постојања 
ове рубрике на 
најбољи могући 
начин показују како 
је година иза нас 
била пуна бројних 
успеха, победа и 
мудрих савета, оних 
које су несебично 
делили са нашим 
читаоцима из броја 
у број. Они су живи 
доказ чињенице 
да свако може 
да оствари своје 
снове, само ако 
довољно верује у 
њих и не планира 
да се заустави пред 
препрекама на које 
ће сигурно наићи. 
Ако је истинита она 
пословица да на 
младима свет остаје, 
Вршац  нема о чему 
да брине. 

Мене су моји 
саговорници 
инспирасли да се 
одважим и покушам 
да остварим своје 
циљеве. Надам 
се да сте читајући 
интервјуе рубрике 
„куЛист“ и Ви 
добили жељу да 
урадите исто. 
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  фотографисао је бебе.  За први 
осмех сликале су се: Магдалена Југа, Анђелија Милетић, Лена 
Митрованов и Јован Николин.ПРВИ ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Анђелија МилетићМагдалена Југа

Јован НиколинЛена Митрованов
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Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа Општине Вршац, година 
2, број 19, 24. август 1976

ОМЛАДИНСКА КВИЗ - ТАКМИЧЕЊА

БИО ЈЕ ТО ТЕК ПОЧЕТАК

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа Општине Вршац, година 12, 
број 166, 24. новембар 1986.

НА ЗАВРШЕТКУ ЈЕСЕЊИХ АКТИВНОСТИ

ВЕЖБА У КУШТИЉУ

Омладински такми-
чарски сусрети, који се под 
називом “Знањем у нове 
победе” одржавали током 
претходних месеци у селима 
наше општине, добили су и 
своју победничку екипу. То 
су млади из Павлиша. Они 
су показали најбоље знање 
у следећим областима: 
омладински покрет у 
Југославији, културно - 
историјски развој Вршца и 
околине, пољопривреда... 

Били су, међутим, изврсни 
и у извођењу културно - 
забавног програма. 

Будући да су досадашња 
квиз - такмичења била 
успешна, ваља очекивати 
да ће се са њима наставити 
и у наредним месецима. 
Биће то, наравно, један 
од задатака Комисије 
за село при Општинској 
конференцији ССО у Вршцу. 

С. Мема

Јесење активности у 
оквиру сталне акције “ Сви 
у одбрани и заштити” на 
овом подручју завршене су 
15. новембра одржавање 
једнодневне вежбе у 
Куштиљу. Тема се односила 
на рад органа и организација 
у општини и МЗ у условима 
одбране насељеног места, 
са мерама за прелазак и 
рад у условима привремено 
запоседнуте територије. 
Вежбом је било обухваћено 
више стотина људи, а у њој 
су (штабним проигравањем)
учествовале и МЗ Јабланка 
и Војводинци.

У самом Куштиљу 
вежбом су били 
обухваћени: Извршни савет 
Скупштине МЗ, Комитет за 

општенародну одбрану и 
друштвену самозаштиту, 
омладинска и борачка 
организација, затим Месна 
здравствена станица, као 
и организације удруженог 
рада на том подручју. 
Активностима је проверена 
и увежбаност припадника 
територијалне одбране, 
цивилне заштите и сталне 
екипе Црвеног крста.

Вежба је истовремено 
била и сумирање 
једногодишњих активности 
Социјалистичког савеза 
у области јачања система 
општенародне одбране и 
друштвене самозаштите. 
Према првим анализама, 
посао је успешно обављен.

Вршац и његови суграђани 
својевремено су отворили 
своје “широко” срце и руку 
пријатељства пружили Русима 
и Грцима, а прошле недеље су 
дубоку наклоност потврдили и 
према Кинезима.

Наиме, 19. септембра 
свечано је промовисано 
недавно основано 
Југословенско - кинеско 
друштво Пословница Вршац, 
у Вишој школи за образовање 
васпитача. Том приликом, 
у присуству великог броја 
Вршчана, господин Пиу 
Јунгхонг, саветник за културу 
Амбасаде НР Кине, отворио је 
у холу ове угледне образовне 

институције изложбу “Кинески 
историјски споменици 
културе”.

Потом је на подијуму 
амфитеатра изведен сценски 
програм у режији Бојане 
Удицки, иначе председника 
Југословенско - кинеског 
друштва Пословница Вршац.

Овом значајном културном 
догађају по наш град, 
присуствовали су Горан 
Латиновић, председник 
Републичког одбора СК 
ПЈ, и челници, односно, 
представници свих лево 
орјентисаних партија које 
делују у нашој комуни.

Б.М.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 22, број 341, 27. септембар 1996.

ПРЕДСТАВЉЕНО ЈУГОСЛОВЕНСКО - КИНЕСКО ДРУШТВО

ПРИЈАТЕЉ ОСТАЈЕ ПРИЈАТЕЉ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као поуздане 
изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљевске 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. 
Делове текстова који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављиваћемо на овој 
страници у наредним бројевима.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Српски и немачки месни 
судија  (кнез и шулц)  одржаваше 
ред у општини са њима 
додељеним поротницима 
и извршавали су налоге 
жупаније  као политичког, а 
камерално-велепоседничке, 
као властелонског суда.

Жупанијско правосуђе је 
заступао српски намесник 
са правним референтом 
или правно сведочење 
(Testimonium legale), коморски 
посед заступао је управник, 
закупац и коморски фишкал.

Године 1804. добио је Вршац 
тржишно право и уједињен 
је у јединствену политичку 
заједницу и подређен је 
градском савету изабраном 
из обе нације. Магистрат за 
уједињену општину састојао 
се од судије, градоначелника, 
пет сенатора, два бележника, 

два канцеларијска службеника, 
коморника, порезника, 
сиротињског оца (стараоца 
сиротиње) итд. Магистрат је 
решавао грађанске парнице у 
првом степену, док је призив 
упућен скупу представника 
даље жупанијској седрији 
и најзад краљевској курији. 
Мањи преступи решавани су 
пред магистратом, док су већи 
са криминалнимелементима 
решавани у криминалистичкој 
седрији жупаније.

Магистрат је решавао 
трговаћке послове на 
заједничким седницама са 
50 одборника и старатељем, 
а под председништвом 
одређеног заменика 
камералног велепоседа 
ратификовао је купопродајне 
уговоре некретнина и вршио 
ревизију средстава намењених 

сиротињи.
У познатој тржишној повељи 

описује се градски печат: 
печат је округао штит, на 
њему је брег засађен виновом 
лозом, кула осматрачница 
(Turris areculatoris), капела, 
манастирска кућа, затим 
рука са сабљом на коју је 
натакнута турска глава. Около 
је пак следећи латински 
назив - SIGILUM PRIVILEGIATE 
COMMUNITATIS WERSCHETZ 
1804. (Печат привилеговане 
општине Вршац 1804).

Код издејствовања ове 
повластице истакли су се 
градски посланици Константин 
Спајић(1), тадашњи градски 
судија и Михаел Корман(2), 
тадашњи градоначелник 
чије су слике привилегији 
прикључене.

АНДРИЈА ВАСИЋ  
Прилог монографији града Вршца  (6)

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА 

1836.
- Месеца јула до краја 

августа шчепала је колера на 
немачкој страни 126 већином 
људи. На српској страни знатно 
више. У понеким кућама 
умирало је по двоје људи у 
један мах и више брачних 
парова отишло је заједно до 
вечног пребивалиштва.

- Управо ове године опало  
је лишће са дрвећа тек у касно 
пролеће, чак се на багремима 
видело старо лишће, док је 
дрво било у пуном цвату. 11. 
маја дошао је велики мраз 
и читав ланац оравичких 
брегова бео је покривен 
снегом. Сви виногради су 
промрзли. 12. маја падао је 
снег у више махова. Била је 
велика несташица сена.

- Баш ове године, сходно 
закључку општине, одређена 
су господа одборници Хабшит, 
Криштоф Бауман и многи други 
да купе за 3500 флорина бечке 
валуте кућу Матијаса Лера 
за немачку општину, која ће 
служити за школске потребе. 
кућа је купљена.

1837.
- Жетва је ове године била 

толико богата тако да је много 
житарица остало неубрано и 

презимило напољу.
- Ове године снашла је 

сточна зараза Вршац, тако да 
је од месеца августа до краја 
новембра на немачкој страни 
угинуло 736, а на српској 
607, према томе укупно 1343 
говеда.

- Исте године изабран је  
вршачки владика Рајачић за 
митрополита карловачког, а 
овајизбор потврдило је њ. вел. 
цар Фердинанд I.

- Ове године је преуређена, 
још 1836. купљена лерова 
кућа за другу девојачку школу 
и почела је настава у њој 
још почетком новембра ове 
године.

- 23, новембра, ноћу, био је 
у Вршцу земљотрес, који се 
могао осетити.

1838.
- 23. јануара, увече, између 

8 9 сати био је земљотрес, а 
потреси са три удара заредом 
трајали су скоро три минута. 
На кући Михаела Бера млађег 
у Чукурмали пукли су зидови 
и димњак. Такође на српској 
саборној цркви торањ и свод 
толико су оштећени, да су на 
више места морале да буду 
увучене гвоздене споне.

- Берба грожђа била је ове 

године средња.
- Исте године основано 

је грађанско читалачко 
удружење у вршцу и одржало 
свој први скуп 1. јануара у 
Штенцеровој кући.

1839.
- било је влажно пролеће и 

суво лето.приноси жита били 
су количински средњи, али 
квалитетно добри. Позно лето 
(било је) повољно, кише на 
вољу, ипак није било снега.

1840.
- Ове године била је велика 

несташица сена, жита и 
кукуруза, напротив, јечма 
је било врло много, а вина 
сасвим мало. Вино је било ипак 
добро, иако су слана и град 
много штете начинили.

- 20.децембра ове године, 
као и на Бадње вече, у пола 
седам примећена је у Вршцу 
једна небеска појава, која 
је наликовала на муњу, која 
се сасвим близу тла вукла, а 
завршила са грмаљавином која 
је трајала једну и по минуту и 
окончала једним праском.

- На регрутним местима 
ове године уписано је за 1841. 
годину са немачке стране 38 
младића у регруте.

КРИШТОФ БАУМАН - ПРИЛОЗИ ЗА ХРОНИКУ ВРШЦА  (8)

(1) 
Константин Спајић (1769-1836) 

потомак је старе српске породице која 
је крајем  XVII века дошла у Вршац из 
Босне . Он је један од најистакнутијих 
Вршчана свога доба. Био је барон 
вршачког тржишта 188-1806 и 1810-
1815, а градоначелник од 1806-1810. 
Најзначајнија је свакако његова 
вишегодишња борба коју је, заједно са 
Немцем Михаилом Корманом, водио да 
Вршац тржишне привилегије и статус 

слободног краљевског града. Његов 
портрет се налази у тржишној повељи 
града Вршца.

(2)
Јохан Михаел Корман (Johan 

Michael Kormann) (1740-1812) рођен 
је у горњој Аустрији, али се као дечак 
са родитељима доселио у Вршац. 
У Вршцу је изучио браварски занат 
који је дуго и радио. Истакао се у рату 
против Турака 1788. због чега је добио 
од цара одликовање. Више година био 

је благајник Немачког Вршца, затим 
први кнез уједињене вршачке општине 
(1795-1800), градоначелник Вршца 
(1804) и први кнез привилегованог 
тржишта (1804-1810). Заједно са Србима 
Тимотијем Кумановићем, Максимом 
и Константином Спајићем шест пута 
је одлазио у беч као изасланик Вршца 
тражећи привилегије за свој град. И 
његов портрет се налази на тржишној 
повељи града.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 2.колa

Раднички (НП)  2:1  Бачка 1901
Вршац  0:1   Омладинац
Раднички (СМ)  1:0  ТСЦ
Железничар  1:1  Сента
Борац (С)  2:2  Долина
Раднички (Ш)  1:0  Цемент
Банат  0:0  Слога
Дунав  3:1  Оџаци

ТАБЕЛА
1Раднички (СМ) 2       2 0       0 6
2Дунав  2       1 1       0 4
3Слога  2       1 1       0 4
4Долина 2       1 1       0 4
5Раднички (НП) 2       1 1       0 4
6Омладинац 2       1 1       0 4
7ТСЦ  2       1 0       1 3
8Цемент 2       1 0       1 3
9Оџаци  2       1 0       1 3
10Раднички (Ш) 2       1 0       1 3
11Борац (С) 2       0 1       1 1
12Бачка 1901 2       0 1       1 1
13Железничар 2       0 1       1 1
14Банат 2       0 1       1 1
15Сента 2       0 1       1 1
16Вршац 2       0 0       2 0
 

Вршац јунајтед је одигравши нерешено у 
Ковину против домаћег Радничког освојио први 
бод у новој сезони, мада је према приказаној 
игри, нарочито у другом полувремену заслужио 
цео плен. Међутим, поновила се прича из 
првог кола о два различита полувремена 
изабраника тренера Бељина. За разлику од 
меча против Славије, овог пута су играчи 
Вршац јунајтеда слабо одиграли први део меча 
и имали гол минуса уочи наставка. У другом 
полувремену, потпуно друга слика, Вршчани 
су преузели иницијативу, створили неколико 
изузетно повољних прилика, од којих је једну, , 
у самом финишу меча, реализовао Бојан Тимић. 
У Вршац јунајтеду имају итекако за чим да жале, 
јер је код резултата 0:0 у првом полувремену 
поништен гол Балога, а у наставку није досуђен 
очигледан једанаестерац за Вршац јунајтед 
после играња руком дефанзицца Радничког 
Живића у казненом простору. Наиме, главни 
судија Зорић из Клека показао је најпре на белу 
тачку, али је на сигнализацију свог помоћника 
Делића из Српске Црње преиначио одлуку 
и досудио слободан ударац на саму ивицу 
казненог простора. 

- Подигли смо ниво игре у односу на први 
меч, показали смо велику жељу до самог краја 
за победом. Остварили смо слаб бодовни салдо 

у прва два кола, али ниво физичке и психичке 
припремљености екипе даје ма за право 
да се надамо боим резултатима у наставку 
првенства, рекао је шеф стручног штаба Вршац 
јунајтеда Миша Бељин.

У наредном колу Вршац јунајтед на 
Градском стадиону дочекује новајлију у лиги, 
ЖАК из Кикинде. ПОЧЕТАК ЈЕ У 16:30 ЧАСОВА. 

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА, ЗОНА БАНАТ

ПРВИ БОД ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА У НОВОЈ СЕЗОНИ
РАДНИЧКИ (КОВИН) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 1:1 (1:0)

Вихорни нападач Вршац јунајтеда: Дарко Балог

Вршчани су доживели други пораз 
ове сезоне, први на Градском стадиону, у 
интересантном мечу у којем су обе екипе имале 
своје прилике. Омладинац из Нових Бановаца  
био је срећнији и спретнији, искористио 
једну од неколико створених шанси и када се 
све сабере био бољи управо за тај један гол. 
Вршчани ни у другом мечу ове сезоне нису 
успели да затресу мрежу ривала, али оно 
што више забрињава је чињеница да су меч 
поново завршили са играчем мање. У првом 
мечу искључења су зарадили дефанзивци 
Којић и Ановић, овог пута поцрвенео је 
играч са највећим рејтингом и искуством у 
екипи, Данило Белић. Скоро сви актери меча 
слажу се да је промашени пенал Вршчана 
у 55. минуту преломио меч. Акцију Вршца 
започео је Симић, одузимањем лопте ривалу 
на противничкој половини, у наставку акције 
Белић је идеално послужио Пештерца кога је у 
казненом простору срушио бек гостију Марко 
Живковић. Судија Бикић показао је на белу 
тачку, а одговорност је преузео Симић. Слабо је 
шутирао, а голман Јагодић се прославио. Гости 
су једини погодак на утакмици постигли у 73. 
минуту. Хаска је упутио лопту у шеснаестерац из 
слободног ударца, Лежајић је вештом кретњом 

заварао Илкића а лопта је завршила у мрежи 
не додирнувши никога на путу. Мислећи да је 
судија Бикић претходно досудио индиректан 
а не слободан ударац,  Белић је протестовао 
и добио други жути картон а Вршац је меч 
наставио са играчем мање. Омладинац је 
пар минута касније имао шансу да потврди 
тријумф, Лежаић је претрчао голмана Вршца 
Илкића, упутио лопту у празан гол, али је Радић 
чудесном интервенцијом избацио у корнер. 
У самом финишу Вршац је могаода дође 
бар до једног бода, али је Тејинов шут после 
додавања Ранкова, одбранио Јагодић. Шеф 

стручног штаба Вршчана Бранко Савић рекао 
је да резултат није адекватан уложеном труду 
његових играча.

- Одиграли смо квалитетан меч и радује ме 
што психолошки нисмо пали после примљеног 
гола, већ смо имали прилике да дођемо до 
изједначења. Екипа Омладинца је искусан 
противник, ипак мислим да је незаслужено 
славио, али фудбал је то, дешава се. 

Вршчане чекају два тешка гостовања, 
против добре Бачке и Радничког из Нове 
Пазове, претендента на прво место.

- Против сваког противника морамо играти 
пуном снагом, уводни порази нису пореметили 
атмосферу, нећемо се никоме предати без 
борбе, нагласио је Савић.

Међутим, ако порази не утичу на атмосферу 
три црвена картона у два кола сигурно ремете 
концепцију стратега Вршца.

- Процес стварања тима је дуг процес, ремете 
га и искључења и касни доласци неких играча. 
Стекао се утисак да смо недисциплинована 
и груба екипа, међутим потпуно је супротно. 
Једноставно, тако се заломило, искључење 
је саставни део игре. Окрећемо се идућим 
утакмицама, закључио је Савић.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 2. КОЛО
ВРШАЦ ДОЖИВЕО ПРВИ ПОРАЗ НА СВОМ ТЕРЕНУ ОВЕ СЕЗОНЕ

СИМИЋ ПРОМАШИО ПЕНАЛ, БЕЛИЋ ПОЦРВЕНЕО

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 2. колa
Партизан (У)  7:0  Раднички (Б)
Југославија  2:1  Јединство Стевић
Партизан (Г)  0:1  Младост (О)
Борац (С)  1:2  Динамо 1945
Војводина  1:2  Будућност (А)
БАК  0:0  Младост (В)
Владимировац  2:1  Слога (БНС)
Вултурул  1:0  Црвена звезда

 
                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 2      2        0       0 6
2Вултурул 2      2 0       0 6
3Младост (О) 2      2 0       0 6
4Будућност (А) 2      1 1       0 4
5Јед. Стевић 2      1 0       1 3
6Црвена звезда 2      1 0       1 3
7Партизан (У) 2      1 0       1 3
8Слога (БНС) 2      1 0       1 3
9Војводина 2      1 0       1 3
10Југославија 2      1 0       1 3
11Владим. 2      1 0       1 3
12Борац (С) 2      0 1       1 1
13БАК  2      0 1       1 1
14Младост (В) 2      0 1       1 1
15Партизан (Г) 2      0 0       2 0
16Раднички (Б) 2      0 0       2 0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 2. кола

ЖАК  1:3  Раднички Зрењанин
Јединство (БК)  3:1  Црвена звезда (РС)
Полет  3:1  Младост (Л)
Раднички (С)  2:1  Слога
Козара  3:0  Слобода
Будућност  1:0  Јединство (НБ)
Славија  5:0  Пролетер (БК)
Раднички (К)  1:1  Вршац Унитед

ТАБЕЛА
1Славија 2       2 0       0 6
2Јединство (БК) 2       2 0       0 6
3Козара 2       2 0       0 6
4Раднички Зр. 2       2 0       0 6
5Будућност 2       2 0       0 6
6Раднички (К) 2       1 1       0 4
7Слога  2       1 0       1 3
8Раднички (С) 2        1 0       1 3
9Полет  2        1 0       1 3
10Слобода 2       1 0       1 3
11Вш Унитед 2       0 1       1 1
12ЖАК  2       0 0       2 0
13Ц. звезда (РС) 2       0 0       2 0
14Јед. (НБ) 2       0 0       2 0
15Младост (Л) 2       0 0       2 0
16Пролетер (БК) 2       0 0       2 0

ФУД БА Л

Добра атмосфера у тиму упркос слабом старту: ФК Вршац

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
СИГУРНИ ВЛАЈКОВЧАНИ, 

ШЕВЦУ ДЕРБИ У ПОТПОРЊУ

Резултати 1. коло: Јединство 
(Влајковац) - Хајдучица 2:0, Партизан 
(Кајтасово) - Борац (Врачев Гај) 3:2, 
Потпорањ - Шевац (Кусић) 1:3, Караш 
(Јасеново) - Дунав 1:1, Војводина 
(Селеуш) - Ратар (Крушчица) 5:1, 
Војводина (Црвена Црква) - Банат 
(Иланџа) 2:1, Караш (куштиљ) - Борац 
(Велико Средиште) 4:0.

Страсти у ФК “Вршац” се не смирују. Откако је 12. фебруара ове 
године председник клуба Урош Предић поднео оставку, а вођење клуба 
преузела радна група на челу са Миодрагом Бранковим, турбуленције у 
овом спортском колективу не престају. Прошле недеље, 23. августа, Урош 
Предић је још једном покушао да се раздужи са клубом и званично преда 
функцију председника клуба, међутим, то се није десило. Нико од људи 
који тренутно воде клуб није се појавио у Великој сали Градске куће, иако 
су, према речима Предића, сви позвани. Дошли су само поједини играчи, 
родитељи, неколико чланова Скупштине и симпатизери. Међу њима и 
бивши председник ФК “Вршац” Љубиша Попов.

Предић је окупљенима поделио доказ, извод из АПР у коме јасно пише 
да је он и даље, уз Радомира Мику Живаљевића, једини заступник клуба 
и јавно се запитао: 

- Ако су све радили легитимно, зашто ме за све ово време нису 
избрисали као представника клуба у Агенцији за привредне регистре? 
Зашто се и после осам месеци водим као председник? Одговор је 
једноставан, зато што то и јесам! Само сам хтео да видим докле су спремни 
да иду. Више им нећу пружати прилику да се извуку, сада ће све да изађе 
на видело. Уопште није битно ко ће да сазове окупљање, јасан је био 
Предић и додао:

- Ја сам од сутра поново председник ФК “Вршац”. Доста је сакривања 
Мише Бранкова иза радних група и других измишљених тела. У питању је 
вешт манипулатор. Мене је лагао дуго, ништа нисам сумњао. Он је склон 
таквим стварима, рекао је Предић и, као доказ своје тврдње, показао је 
смс поруке које су, наводно, размењивали он и Бранков. 

Предић је и остале оптужбе документовао. Наиме, на записнику 
са последње Скупштине клуба  одржане 19. маја 2013. године стоје 
потписи Уроша Предића као председавајућег скупштине, Јасмине Којић 
као записничара и Дејана Зонаија и Александра Керкеза као оверивача 
записника. Међутим, сви они тврде да тај документ нису потписали и да су 
њихови потписи фалсификовани!

То практично значи да Скупштина клуба није легално изабрана и 

самим тим комплетан њен рад од 19. маја 2013. па до данас долази под 
сумњу.

Расплет овог врзиног кола могао би да се деси у недељу, 30 августа, 
када је Радна група која тренутно управља клубом, заказала Изборну 
скупштину клуба. Издато је и саопштење клуба које преносимо у целости.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ФК “ВРШАЦ”
Поводом учесталих дезинформација о ФК “Вршац”, Управа 

клуба обавештава спортску јавност, навијаче и чланове 
Скупштине клуба, да је 3. редовна седница Скупштине клуба 
заказана за 30. август 2015. године, која је и уједно и изборна, 
па стога благовремено информишемо заинтересоване 
кандидате да поднесу своју кандидатуру и програм.

Све остале информације о стању у клубу и заказивање 
скупштине и разних састанака су шпекулације и покушај 
бившег председника и његових присталица да узнемире 
клуб, играче и спортску јавност Вршца”, пише у саопштењу ФК 
“Вршац”.

ПРЕДСЕДНИК ФК “ВРШАЦ” ОСТАВЦИ БЕЗУСПЕШНО ПОКУШАО РАЗДУЖЕЊЕ

ПРЕДИЋ: И ДАЉЕ САМ ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
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Спортске с тране уредио : 
Бранис лав Јосимов

ДЕВЕТ МЕДАЉА 
ЗА 

АТЛЕТИЧАРЕ 
ВАК 1926

На Летњем митингу пријатељства у Сремској 
Митровици одржаном у суботу 22.08. атлетичари ВАК 
1926 освојили су 9 медаља од којих три злата, четири 
сребра и две бронзане медаље.

У изузетно лепој атмосфери на реновираној 
стази атлетског стадиона у Сремској Митровици 
атлетичари Вршачког атлетског клуба 1926 имали су 
прилике да одмере снаге са атлетичарима из земље и 
иностранства у узрастима млађих и старијих пионира 
као и у такмичењима за атлетске школице за децу од 
2004. до 2010.годишта.

У трци на 800м Марко Видић је освојио прво место 
са новим личним рекордом од 2:12,58.

У трци на 300м у главним улогама били су атлетичари 
ВАК 1926, пре свих Алексеј Федор Павков (44.28сек) 
који је освојио друго место и Дарко Илић (45.39сек) 
на трећем месту. У истој трци по први пут наступио 
је и Миливој Павков који је исту деоницу истрчао у 
времену 46.23 секунди и заузео четврто место.

Алексеј Федор Павков је трци на 60м освојио треће 
место такође поставивши нови лични рекорд са 
временом 8.59сек. У истој дисциплини Миливој Павков 
Је био пети са временом 8.75сек а Дарко Илић шести са 
временом 8.87сек.

Милица Мајкић је показала доминацију у свом 
узрасту и окитила се са два златна одличја и то у тркама 
на 60м (9.52сек) и на 300м (52.41сек).

Наталија Дијак је на овогодишњем митингу освојила 
две сребрне медаље. Трку на 60м истрчала је за 9.12сек 
док је трку на 300м савладала за 48.59сек.

Наша најмлађа атлетичарка Дуња Ћировић (6 год) 
освојила је сребрну медаљу у тци на 60м (12.47сек) док 
је у трци на 200м заузела одлично четврто место.

Своје прве наступе на такмичењима имали су Иван 
Ђоковић (100м- 13.54сек, 300м- 43.78сек), Дамјан 
Џамић (60м- 10.70сек, 300м- 1:00.71), Јаков Ћировић 
(60м-11.19сек, 200м-41.03) а наступила је и Андреа 
Лепир (60м-10.90сек- 200м-40.38сек) такође чланица 
атлетске школе Вак 1926.

- Ово је била контролна трка за млађе пионире које 
очекује првенство Србије. Настављамо са припремама 
у нади да ће деца у финишу сезоне забележити још 
боља времена. Нажалост неки од наших чланова нису 
наступили на овом такмичењу, док су неки наступили 
са мањим повредама. Да су околности биле другачије 
биланс освојених медаља би био још већи и сјајнији, 
али апсолутно сам задовољни они што су деца 
показала, рекао је тренер ВАК 1926 Ален Ризвић.

Српска репрезентација у 
прецизном слетању параглајдером на 
циљ освојила је титулу вицешампиона 
света на недавно завршеном 
планетарном шампионату који је 
одржан у индонежанском граду 
Пунчаку. Сребрну медаљу за нашу 
земљу освојили су: Горан Ђурковић, 
Драган Попов, Тамара Костић, Милица 
Маринковић, Дејан Валек, Иван Павлов 
и Слободан Малетић.Тим поводом је 
чланица Општинског већа задужена 
за спорт Јулкица Митрашиновић 
уприличила пријем за “вршачки” 
део репрезентације Србије: Горана 
Ђурковића, Драгана Попова и Тамару 
Костић. Митрашиновићева им је у 
име Општине честитала и захвалила 
им се на још једном изванредном 
презентовању српског и вршачког 
спорта.

- Општина Вршац се годинама 
уназад труди да обезбеди што боље 
услове за развој екстремних спортова, 
али мислим да су резултати које ови 
млади људи остварују испред услова 
у којима се припремају, нагласила је 
Митрашиновићева.

 Индонежанска клима је по речима 
капитена наше репрезентације Горана 
Ђурковића била велика сметња 
европским репрезентацијама и због тога 

је успех наше селекције још већи ако се 
има у виду да је Србија била једина од 
свих репрезентација Старог континента 
која се нашла на победничком постољу.

- Имали смо срећу да на место 
такмичења дођемо четири дана раније, 
искористили смо то максимално за 
припреме, летели смо кад год је то било 
могуће да би што детаљније упознали 
терен. Међутим, било је и ствари које нам 
нису ишле у прилог, као што су временска 
разлика од пет часова и клима потпуно 
другачија од наше. Показало се да смо од 
свих европских селекција били најбоље 
физички припремљени, и управо је тај 
елеменат био пресудан у борби за висок 
пласман, истакао је Ђурковић.

Тамара Костић је апострофирала 
сјајну атмосферу као важан фактор 
успеха, док је Драган Попов додао да 
је за њега ово било једно од тежих 
такмичења у каријери јер се поред свих 
поменутих отежавајућих околности 
носио са додатним притиском.

- Био сам последњи који је летео и на 
тај начин имао сам велику одговорност, 
јер је од мог слетања и резултата зависио 
успех целог тима. Драго ми је што сам 
успео да се изборим са тим и да смо са 
овог такмичења успели да донесемо 
медаљу, рекао је Попов. 

Репрезентација Србије ће следећи 

важан испит на међународној сцени 
имати у Немачкој где ће се одржати 
Светски куп, а потом ће се најбољи 
светски пилоти преселити у Вршац, где 
ће учествовати на традиционалном 
Отвореном првенству Вршца које 
организује Параглајдинг клуб Беркут. 

БЈ

ЧЛАНОВИМА ПАРАГЛАЈДИНГ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ ПРИРЕЂЕН ПРИЈЕМ У ОПШТИНИ

ВРШЧАНИ СВЕТСКА КЛАСА
АТЛ Е Т И К А

КО Ш А Р К А

Кошаркаши Младости из Уљме 
освојили су прво место у Летњој 
лиги Кошаркаог савеза панчевачког 
округа. Уљмани су у последњем колу 
плеј - офа савладали Ролингхантер 
из Панчева резултатом 87:73 и на тај 
начин потврдили прву позицију коју су 
обезбедили и пре мечева последњег 
кола. На тај начин, кошаркаши Младости 
стекли су су право да се већ на јесен 
такмиче у вишем рангу, у Другој српској 
лиги, али су према речима председника 
клуба Станка Грнчарског, одустали од 
промоције. Уместо њих, у ранг више ићи 
ће Јединство из Качарева.

- Честитам момцима на успеху, 
показали су висок спортски морал 
и спортску културу иако су знали 
да у случају освајања првог места 
неће играти у вишем рангу. Разлог 
је једноставан. Друга српска лига 
подразумева играње у дворани, а наша 
хала се још увек гради. Сачекаћемо 
завршетак радова и сигуран сам, 
поновити овај успех. Тада ћемо у нашој 
хали пред нашим навијачима започети 
нову еру кошаркашког развоја у Уљми, 
нагласио је Грнчарски.

Председник КК “Младост” је 
додао да би клуб могао да игра 

у Миленијуму, али да би то било 
исцрпљивање буџета клуба.

- Захвални смо Општини Вршац 
на значајној финансијској помоћи, 
али не желимо да узалуд трошимо 
средства. Путни трошкови би били 
велика ставка у расходима, сматрам да 
је у овом тренутку боље да се стрпимо 

једну сезону, јер Уљмани свакако не би 
имали прилику да нас гледају и бодре. 
Читава концепција постојања клуба 
заснива се на популаризацији кошарке 
у Уљми, окупљању младих, стварању 
играча из сопственог погона и нове, 
образоване кошаркашке публике, 
закључио је Грнчарски.

ЛЕТЊА ЛИГА КС ПАНЧЕВО

УЉМАНИ ШАМПИОНИ!

Шампиони чекају халу: КК Младост Уљма

П А РА ГЛ А ЈД И Н Г

Амбасадори вршачког спорта: Горан Ђурковић, Тамара Костић, Драган Попов са Јулкицом 
Митрашиновић

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН 
НА СВЕТСКОМ 
ПРВЕНСТВУ У 
ИНДОНЕЗИЈИ

Екипно: 1. Тајланд, 2. 
Србија, 3. Индонезија, 4. Кина, 
5. Словенија, 6. Чешка, 7. 
Кореја, 8. Јапан, 9. Малезија, 
10. Литванија, 11. Велика 
Британија, 12. Мађарска, 
13. Русија, 14. Бугарска, 15. 
Кинески Тајпех, 16. Белорусија, 
17. Румунија, 18. Турска, 19. 
Сингапур.

Појединачно мушкарци: 1. 
Деде Супратман (Индонезија), 
2. Матјаж Слуга (Словенија), 
3. Томаш Ледник (Чешка) и 
Антон Свољшак (Словенија), 
5. Нунапат Пучонг (Тајланд), 
6. Шузуке Јошитоми (Јапан) и 
Веселин Георгијев (Бугарска), 
8. Танапат Луангиам (Тајланд), 
9. Монгут Преча (Тајланд), 10. 
Нанаг Сунарја (Индонезија). 
13. Драган Попов (Србија), 16. 
Горан Ђурковић (Србија), 20. 
Иван Павлов (Србија)...

Појединачно жене: 1. 
Нунапар Пучонг (Тајланд), 2. 
Нју Јонг Чо (Кореја), 3. Јоланта 
Романенко (Литванија), 4. 
Чантика Чаисанук (Тајланд), 
5. Рина Кусума Нингрум 
(Индонезија), 6. Ченан Ли 
(Кина), 7. Ике Ају Вуландари 
(Индонезија), 8. Тамара Костић 
(Србија), 9. Маркета Томашкова 
(Чешка), 10. Петра Фигалова 
Халадеј (Чешка), 19. Милица 
Маринковић (Србија)...
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