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ОВЕ ГОДИНЕ У СЕДАМ ОБЈЕКАТА ВРШАЧКОГ
ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА УПИСАНО 1040 МАЛИШАНА

“ЧАРОЛИЈА” ПУНА
МАЛИШАНА
Упркос константним захтевима бројних
родитеља у да упишу своју децу у један од
седам објеката Дечијег вртића “Чаролија”,
слободних места више нема. Први уписни
рок у нову предшколску годину ове
установе завршен је у јуну, када је уписано
укупно 1040 малишана, а другог уписног
рока, због попуњености капацитета који и
ове године прелази законски прописане
нормативе за око 20 одсто, није ни било.
Највеће интересовање било је као и до
сада – за јаслице, где се на листи чекања
налази 50 малишана, који би требало
да буду уписани у адаптирани објекат
некадашње војно-гарнизонске амбуланте,
чија је реконструкција у току.
Радови на адаптацији тог објекта, у
којем ће поред јаслица у једном делу
зграде
бити смештена и амбуланта
Дома здравља, почели су у априлу 2014
године.Укупна површина објекта је 480
квадратних метара. Комплетно уређење,
са опремањем јаслица и амбуланте,
процењено је на 30 милиона динара. До
сада је је урађен највећи део грађевинских
радова као што је замена спољне
столарије, урађење прилаза објекту и
реконструикција крова као и део радова
на унутрашњој реконструкција објекта.

МР ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВ, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА ОБРАЗОВАЊЕ:

СПИСКОВИ ВИШКОВА ПРОСВЕТАРА НИСУ ОТКАЗИ

Непосредно пред почетак нове
школске године, Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије објавило
је на својој званичној интернет
страници листе слободних радних
места наставног и ненаставног
особља у свим
основним и
средњим школама. Овај списак
просветара узбуркао је јавност
и изазвао појаву истинитих и
неистинитих
информација
о
отказима у образовним установама.
- Сваке године директори школа
достављају ресорном Министарству
списак запослених за чијим је
радом, делимично или потпуно,
престала потреба, каже Владимир
Станојев, члан Општинског већа
задужен за образовање. Ове
године Министарство просвете је
објавило те податке, они су сада
јавни и доступни, што је довело
до недоумица око тога да ли су
то спискови за отказ или нешто
друго. То нису никако откази,
већ ови подаци само презентују
тренутно стање о броју запослених
који немају пуну норму часова.
Према мом досадашњем искуству,
пошто сам и ја просветни радник
па сам прошао кроз то, не верујем
да ће ико од тих људи, чији су се
подаци нашли на списку у нашој
Општини, остати без посла. Они ће
део норме надокнадити тако што
ће радити у другим школама, где
има места и где се јавља потреба
за тим кадром. Такве ситуације
дешавале су се и ранијих година
и решавале су се на састанцима
Актива директора школа где су
директори одлучивали, договарали

се и допуњавали људима часове до
пуне норме.
Према речима Станојева,
и
ранијих година било је технолошких
вишкова код више предмета у
школама вршачке општине.
- Највише је било технолошких
вишкова за предмете српски
језик, географија, хемија, музичка
и ликовна култура, техничко

Мр Владимир Станојев: „Не верујем да ће ико
од тих људи остати без посла.“

образовање, објашњава Станојев.
Највише потребе у нашој општини
има за професорима математике,
страних језика и професорима
физике.

МЕСЕЧНЕ
КАРТЕ ЗА
СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Одлуком Већа, Општина
Вршац финансираће, и ове
школске године, део трошкова
месечних карата за ученике
средњих школа.
- Општина није у обавези да
то ради, али ми смо одлучили
да са 50 одсто од пуне цене
суфинансирамо месечне карте
за ученике средњих школа,
каже мр Владимир Станојев,
члан Већа за образовање.
Трошкови
превоза
средњошколаца из породица
корисника социјалне помоћи, у
потпуности ће се финансирати
из буџета Општине Вршац.
Иначе,
Општина
је
издвојила део средстава и за
превоз ученика са посебним
потребама у специјализоване
установе ван наше Општине,
за финансирање педагошких
асистената, а пет милиона
опредељено је за куповину
бесплатних
уџбеника
за
децу из породица корисника
социјалне помоћи и децу
ратних војних инвалида.
Станојев сматра да просветари са
спискова ресорног Министарства не
треба да брину, јер очекује да ће се и
ове, као и претходних година, ускладити
потреба за наставним кадром и да ће
сви упослени професори и наставници
успешно допунити потребан фонд часова.
Ј.Е.

КОМПАНИЈА СББ РЕНОВИРАЛА ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ

НА РАДОСТ ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА

Летњи период су запослени у Дечјем
вртићу ,, Чаролија,, искористили за
уређење радних просторија као и за
набавку и постављање мобилијара за
игру у двориштима свих објеката. Реч
је о 30 справа за игру малишана чију је
набавку финансирала ова Установа из
сопствених средстава у вредности од око
1, 5 милиона динара.
Поред ове инвестиције, у централној
згради вртића, објекту “Плави чуперак”,
завршено је реновирање купатила за
малишане, тако да су испуњени сви
неопходни услови за почетак нове
предшколске године .- каже директорка
Дечјег вртића,,Чаролија,, Вршац Злата
Ожеговић.
Предшколска установа “Чаролија”
обавља своју делатност у 7 вртића који
се налазе на различитим локалитетима у
граду. Пет објеката је наменски грађено:
“Плави чуперак”, “Бамби”, “Бубамара”,
“Пчелица” и “Детлић”, а два се налазе у
зградама које су адаптиране за потребе
смештаја деце и обављање васпитнообразовног рада: “Колибри” и “Лептирић”.У
једној припремној групи у вртићу
“Бубамара”, васпитно-образовни рад се
реализује двојезично, на румунском и
српском језику. У свим осталим групама
васпитно-образовни рад се остварује на
српском језику.
Биљана Чарапић

Нове љуљашке, клацкалице,
тобогани, пењалице и друге
справице за игру обрадовале
су вршачке малишане, редовне
посетиоце дечјег кутка у Градском
парку. Најмлађим Вршчанима је
прошле суботе свечано предато
на
коришћење
реновирано
игралиште.
Компанија СББ, уз подршку
Општине Вршац, омогућила је
овдашњим клинцима уживање у
дружењу и игри на отвореном у још
лепшем амбијенту вршачког парка.
Запослени у Компанији СББ у
Вршцу припремили су слаткише
и поклончиће за своје госте, који
су се окупили да опробају нове
справе за игру, и којима су били
одушевљени.
- Многобројне донације које смо
до сада имали биле су усмерене
првенствено ка деци, рекао
је Милутин Мандић, директор
пословне јединице Вршац СББ-а.
Уређењем игралишта желимо да
нашим најмлађим суграђанима
обезбедимо квалитетно место за
игру и дружење. Они кроз игру уче
и расту, треба да буду што више
на отвореном и зато ће их обнова
парка сигурно обрадовати.
Јулкица Митрашиновић, чланица
Већа Општине Вршац задужена
за спорт и омладину, захвалила
се, у име локалне самоуправе,
Компанији СББ, што је још једном
показала друштвену одговорност.
- Компанија СББ је друштвену

одговорност показала и према
нашим најстарим суграђанима,
донацијом дигиталне телевизије
пролетос,
као
и
данашњом
акцијом
реновирања
дечјег
игралишта у Градском парку, на
одушевљење најмлађих, рекла је
Митрашиновићева. Надам се да ће
овај леп пример подстаћи и друге
компаније, али и да ће ово предивно
игралиште испунити циљ због којег
је постављено и да ће га користити
бројни најмлађи суграђани.
Најмлађи Вршчани сатима су

још уживали у новом игралишту,
играли се, дружили са запосленима
Компаније
СББ,
сладили
се
колачићима, мерили се колико су
порасли, играли се у песку... на своју
и радост дародавца.
Верујемо да ће ово лепо
игралиште потрајати, да га неће
поломити и уништити током ноћи
нешто старији суграђани, можемо
слободно рећи вандали. Јер,
уништавање справа за дечју игру и
јесте вандалски чин.

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

Ј.Е.
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ПРВАЦИ СЕЛИ У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ

У скоро свим основним школама
Општине Вршац, у граду и селима,
припређен је свечани пријем за
ђаке прваке. Тако је било и у ОШ
“Вук Караџић”, 1. септембра, а
срећан почетак у школским клупама
првацима ове школе пожелели су и
Чедомир Живковић, председник
општине Вршац, и Владимир
Станојев, члан Општинског већа
задужен за образовање.
Традиција ове најстарије вршачке
школе је да ученици четвртих
разреда изведу приредбу за своје
другаре прваке. Овогодишња 120.
генерација ђака ОШ „Вук Караџић“
има 80 првака.
-Драги прваци, драги родитељи,
велики је ово дан за вас, први дан
у школи, једно ново поглавље у
животу, рекао је Живковић. Желим
да будете добри ђаци, а да бисте
били безбедни у саобраћају на путу
до школе, Општина вам је спремила
пакете
са
флуоресцентним
прслуцима и књигама из којих ћете
научити како да се сналазите у
саобраћају.
Ове школске године Општина
Вршац је свим првацима у градским
и сеоским школама поклонила
саобраћајне комплете, у којима су
флуросцентни прслуци, наруквице,
и књиге о саобраћајним правилима.
-Ове године има више првака
него прошле, што је статистички леп
резултат, јер је у неким општинама
број ђака прилично смањен, каже
Станојев. У први разред уписано
је 530 ђака, од тога 360 у граду, а
170 у селима. Мислим да ће тај број

Свечани пријем ђака првака у ОШ „Вук Караџић“

бити и већи, јер очекујемо да се
упише још ромске деце, која то до
сада нису учинила. Највише првака,
98, уписано је у ОШ „Јован Стерија
Поповић“. Када је реч о сеоским
школама, најбројнија је ОШ „Бранко
Радичевић“ из Уљме са 70 првака,
док најмање првака има у школама
у Стражи и Шушари, где их је, ове
године, уписано свега петоро.
Према
речима
Станојева,
ученици који наставу похађају
школу на румунском матерњем
језику уписују се у контонуитету, али
има их мање него ранијих година.
Ј.Е.

АПЕЛ ВОЗАЧИМА
Мр Владимир Станојев, члан
Општинског већа задужен
за
образовање,
апелује
на возаче да буду посебно
пажљиви у зонама око школа
због почетка школске године,
да смање брзину и пропусте
ђаке, нарочито оне најмлађе,
прваке. Он је подсетио да
ће
Саобраћајна
полиција
појачати контролу у школским
зонама
и
кажњавати
некоректне возаче.
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СВЕЧАНОСТ У ХОТЕЛУ “СРБИЈА” У ВРШЦУ

ПЕНЗИОНЕРИ ИНВАЛИДИ
РАДА ОБЕЛЕЖИЛИ СЛАВУ

Вршачко Удружење пензионера инвалида
рада свечано је обележило своју славу Велику
Госпојину, прошлог петка, у Хотелу Србија,
у присуству бројних званица и гостију. Чину
резања славског колача присутвовали су
представници све три конфесије, Српске
православне цркве, Румунске православе
цркве и Римокатоличке цркве. Кумови су били
Анка и Винко Турковић, а део славског колача
уручен је Сави Николићу из Избишта, који ће
бити кум славе наредне године.
Присутне је поздравио председник
Општинске организације инвалида рада
Вршац, Јохан Ировић, захвалио се гостима
што су се одазвали њиховом позиву да заједно
обележе славу Велику Госпојину.
Стана Свиларов, председница Организације
инвалида рада Војводине, пожелела је добро
здравље вршачким пензионерима и похвалила
активности
Општинске
организације
инвалида рада Вршац, највеће и највредније
у целој Покрајини. Она је нагласила да је
организованост најбољи и једини начин рада
оваквих организација, а све у циљу унапређења
положаја, статуса и животног стандарда својих
чланова. Она се захвалила Општини Вршац што
подржава рад овог пензионерског удружења.

ФОРУМИ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕРРЕГ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА - СРБИЈА

ПАРТНЕРСТВО У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Заједнички
секретаријат
у
оквиру Регионалне канцеларије за
прекограничну сарадњу Темишвар
организује
форуме
за
тражење
партнерских организација у Румунији
и у Србији, за промовисање и подршку
ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне
сарадње Румунија – Србија, који је
одобрен од стране Европске Комисије
6. августа текуће године. Први форум за
тражење партнера одржан је у Вршцу.
Овакви Форуми које организује
Заједнички секретаријат у оквиру
Регионалне
канцеларије
за
прекограничну
сарадњу
Румунија
Србија,
промовишу
могућности
стварања
партнерстава
између
румунских и српских потенцијалних
апликаната,
ради
заједничке
реализације пројеката. Први у низу
догађаја овог типа одржан је у
Вршцу 26.августа, а том приликом
представљене
су
специфичности
Програма и његови приоритети, након
чега су уследили директни билатерални
састанци
српских
и
румунских
потенцијалних апликаната:
-Основни услов да би се аплицирало
за пројекте јесте заправо имати
партнера са друге стране границе, у
овом случају максимум пет њих, а ово
је права прилика да се такви партнери
пронађу. За разлику од ранијих форума,
за тражење партнера, они су сада
подељени по приоритетима, а данас
су овде институције које планирају да
припреме предлоге пројеката у првом
приоритету, а то је Промовисање
запошљавања
и
смањење
незапослености, објашњава Елизабета

Станимиров,
шефица
вршачке
канцеларије „Антена“
Заједничког
техничког секретаријата.
- Овај данашњи форум је за прву
осу приоритета, за мање пројекте.
Форум за Приоритет 2 заштите животне
средине одржава се у Румунији у Турну

Основни услов за аплицирање,
прекогранични партнер:
Елизабета Станимиров
Северину 28. августа, трећи приоритет
са темом одрживог развоја биће тема
састанка у Смедереву који је заказан
за 07. септембар, и четврти форум
биће одржан у Решици (Румунија) 11.
септембра, и биће посвећен Приоритету
4 и области туризма, додаје Анка Лолеску,
извршна
директорка
Регионалне
канцеларије за прекограничну сарадњу
Румунија Србија Заједничког техничког
секретаријата у Темишвару.

Иако
позив
за
достављање
предлога пројеката није још увек
званично лансиран, већ има доста
заинтересованих, па се очекује да ће
у овом позиву бити најмање стотину
учесника из Румуније и Србије. Поред
оних који по први пут аплицирају за
средства, међу њима ће бити и они који
су већ успешно реализовали пројекте
у претходном периоду, као што је то
нпр Жупанијска болница у Решици,
која је са вршачком Општом болницом
сарађивала на пројекту Телемедицине.
- За нас као Жупанијску болницу
овај догађај је битан како би пронашли
партнере за пројекте у овој оси
приоритета која је намењена и
болницама, каже директор Жупанијске
болнице у Решици, др Думитру Секашан.
- Можда нађемо нове сараднике, а
можда ћемо нове пројекте реализовати
са старим партнерима
– болницама из Вршца и Пожаревца,
јер се наши тимови већ добро познају,
и како бисмо продужили добро
успостављену сарадњу.
Први позив за достављање предлога
пројеката биће лансиран 15. септембра
и имаће буџет од 50 милиона евра, од
којих ће 22 милиона бити намењени
стратешким
пројектима.
Рок
за
достављање пројеката је 15. јануар,
а за стратешке пројекте 15. март
2016. године. Водичи за кандидате су
одобрени 14. августа 2015. године и
можете их наћи на сајту програма www.
romania-serbia.net, као и све додатне
информације о програму.

М. Тришић

Прослави Велике Госпојине присуствовали
су и представници локалне власти: Небојша
Јанчић, заменик председника Скупштине
општине Вршац, Велизар Вемић, члан
Општинског већа за социјалну политику,
Милицу Живков, секретар Скупштине општине
Вршац, Милош Васић, члан Општинског већа за
заштиту животне средине, Дарко Гавриловић,
саветник председника општине.
За протеклих годину дана упознао
сам ваше руководство, знам колико су сви они
вредно радили и остварили значајне резултате,
од увећања чланства за 400 чланова, до
бројних хуманитарних акција и успостављања
сарадње са установама, рекао је Јанчић
обраћајући се присутнима. Желим посебно
да похвалим веома успешну сарадњу са
локалном самоуправом, и на тај начин успели
смо да издејствујемо да се добију просторије
у Стеријиној улици, које ће бити лепо место за
ваш рад и активности које спроводите.
Срећну славу члановима Општинске
организације инвалида рада Вршац пожелео
је Велизар Вемић, у име председника Општине
Чедомира Живковића и чланова Општинског
већа и додао:
-Ми ћемо се трудити, са своје стране,
да сарадња ваше организације и локалне
самоуправе буде још успешнија и квалитетније
на обострано задовољство. Желим да похвалим
и вашу сарадњу са осталим вршачким социохуманитарним установама која доприноси
да наша општина и град постану социјално
одговорна средина.
Председник Ировић захвалио се, у
име организације инвалида рада, свим
пријатељима, сарадницима, који помажу и
подржавају рад вршачких пензионера.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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У ДВОРИШТУ НЕКАДАШЊЕГ ДОМА ВОЈСКЕ

ОДРЖАНА ПРВА „ВЕРШАЦИЈАНА“

У организацији Градске библиотеке
Вршац, минулог је викенда у
пријатном
амбијенту дворишта
Креативног генератора, одржана прва
Вершацијана– сајам колекционара,
уметничких рукотворина, културне
баштине и грађанског наслеђа Вршца.
У суботу и недељу од 16 до 19 часова,
посетиоци овог сајма могли су да
виде најразличитије експонате: старе
разгледнице, књиге, стрипове, ЛП
плоче, поштанске маркице, аутентичну
народну ношњу, медаље, стари новац,
мачеве, ручно прављени накит,
народни вез, ручно осликани стари
намештај, колекције старих дечјих
играчака...
Иван
Ивановић,
дугогодишњи
туристички водич кроз знаменитости и
лепоте Вршца, али и врстан познавалац
старина, отворио је овај јединствени и
несвакидашњи „урбани бувљак“. Он је,
том приликом, скренуо пажњу јавности
на важност очувања, проучавања и
презентовања културне баштине, а
организаторима и свим вршачким

Све у стилу прве Вершацијане

колекционарима пожелео да овај сајам
постане традиционални.

У Вршцу постоји велики број
страствених колекционара који имају
вредне збирке старих предмета и ми
их овом приликом позивамо да нам
се придруже и покажу део својих
колекција, рекао је Душко ВлајковићМитрованов и сам пасионирани
колекционар старина. „Вершацијана“
је трајала два дана, првог дана је
учествовало 14 излагача, а наредног
дана придружили су нам се и нови
излагачи.
У име Градске библиотеке Вршац,
организатора
прве
Вершацијане,
Драгана Ракић и Душко Влајковић –
Митрованов су апеловали на суграђане
да приликом сређивања тавана и
подрума, старе ствари не бацају на отпад,
него да их прво понуде институцијама
које се професонално баве заштитом
културног наслеђа: библиотеке, музеји
и архиви. Организатори су задовољни
одзивом излагача и посетилаца прве
Вершацијане,
вршачког
урбаног
бувљака, сајма старина.

Занимљива понуда сајма старина

Ј.Е.

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ „ЖИВА ЈОВАНОВИЋ“ У ВРШЦУ

ОДРЖАНА ТРИБИНА О ЕКСТРЕМИЗМУ

Уредништво часописа „Република“
и Удружење грађана „За бољи Вршац“
организовали су трибину на тему
екстремизма, у просторијама Месне
заједнице „Жива Јовановић“, прошлог
четвртка.
-Сматрамо да је тема екстремизма
врло занимљива у овим нашим
временима, када се чини да је некако
читав свет полудео, када се дешавају
невероватне ствари, када једноставно
нема договора, сматра неуропсихијатар
др Драгица Станојловић, председник
Удружења грађана „За бољи Вршац“.
Можда ми одавде не можемо ништа да
урадимо, да променимо, али након ове
трибине сигурно ће нам бити јасније.
Јер, екстремизам је стил живљења,
понашање, екстремизам је одређена
структурална
карактеристика
личности која, када преовлада у
неком социјалном систему, доводи до
врло озбиљних друштвених гибања,
збивања, нарочито ако су људи, који
су на челу друштвених система и
одговорни за њихово функционисање.
У таквим се структурама не трпи
мишљење неког другог, договор,
не разуме да неко има право да се
понаша
супротно од конвенција,

Трибина о екстремизму

које су такве особе зацртале са
крутом, нетолерантном матрицом. Ту
једноставно нема дивергенције, постоји
проблем са развојем мишљења, које се
структурира као екстремистичко, и које
се пребацује на све сфере живљења.

Домаћини и учесници трибине били
су др Драгица Станојловић, новинар
Оливија Русовац, редитељ Бранислав
Гузина, социолог Будимир Бабић и
активисткиња Јелена Вељић.
Ј.Е.

55

РАДНИЦИ “ХЕМОФАРМА”
ДОБРОВОЉНО ДАЛИ КРВ

ВРШАЧКИ
ФАРМАЦЕУТИ
ИСКАЗАЛИ
ХУМАНОСТ
Запослени у компанији
Хемофарм, уз подршку
своје Фондације, масовно
су се одазвали позиву
надлежних здравствених
институција и добровољно
дали
крв.
Несташице
драгоцене
течности
мотивисали су бројне
раднике, да се јаве и
помогну, како Вршчане,
тако и запослене из
београдске и шабачке
централе ове реномиране
фармацеутске компаније.
У
Институту
за
трансфузију крви Србије,
међу првима је био
генерални
директор
Хемофарма
Роналд
Зелигер.

Хуманост
радника
Хемофарма на делу

Данашње
време
представља велики тест
за хуманост, рекао је
Зелигер. Тешко је остати
неосетљив на елементарне
животне изазове са којима
се
суочава
огроман
број људи око нас. У
темељу свих изазова је
здравље. За добровољно
давање крви потребан
је
минимум
напора,
али је ефекат највећи
–
спасавање
живота.
Компанија Хемофарм и
наша Фондација у фокусу
имају здравље и зато
није необично да наши
запослени имају високу
свест
о
последицама
несташице залиха крви.
Желео сам да личним
примером
мотивишем
и своје запослене, али и
остале да се прикључе
овој акцији. Добровољно
давалаштво је веома важан
вид друштвеног активизма.
На жалост, о томе често
мислимо тек када се лично
суочимо са проблемом.
Хемофарм као највећа
фармацеутска компанија у
Србији већ дуги низ година
има веома активне секције
добровољних
давалаца
крви. Чланови вршачке
секције којих има чак око
450 чланова, годишње дају
више од 200 литара крви.
Ј.Е.
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ДРАГАН ПЕТРОВИЋ, ЈЕДИНИ СЛИКАР НАИВЕ У ВРШЦУ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 10, број 125, 18. октобар 1984.
ВРШАЧКА ПИВАРА СВЕЧАНО ПУСТИЛА У РАД НОВИ
ПОГОН

ОТВОРЕН ПОГОН
ЗА ПРОИЗВОДЊУ
СОКОВА

Дан ослобођења 2. октобар, обележен је
и свечаноим пуштањем у рад новог погона
за производњу сокова у овдашњој Инекс
пивари “1. мај”. Како је у пригодном говору
истакао Ђорђе Перишић, директор ове
Радне организације, у изградњу погона за
производњу сокова, укупног капацитета 200
хиљада хектолитара годишње, уложено је 180
милиона динара. Иако је било планирано да
погон буде завршен за рекордних 105, посао је
завршен за само 95 радних дана, што је свакако
својеврстан успех.

Пресецањем врпце погон је пустио у рад
Никола Чубрило, председник Радничког савета
Пиваре “1. мај”. Свечаном пуштању у рад новог
погона за производњу сокова поред радника
ове фабрике и представника друштвенополитичких и привредних организација
Вршца присуствовали су Добривоје радић,
Александар Васић Чапајев. Иначе, за допринос
развоју вршачке Пиваре и пословну сарадњу
уручена су признања организацијама и
појединцима.
Вршачка кула, година 9, број 100, 29. март 1983.
ЗАХВАЉУЈУЋИ ТАЛЕНТУ И ВРЕДНОМ РАДУ У ШКОЛИ

УМАЛО ДА МЕ УДА
“ВРШАЧКА КУЛА”

Стицајем околности, прва читатељка првог броја
“Вршачке куле” 7. фебруара 1975. била је тадашња
омладинска активискиња Соња Павловић. То је у
репортажи о Вршцу и Вршчанима наредне недеље
забележио лист ССОЈ “Младост”, објавивши и слику
младе Соње, заједно са њеном адресом (Југ Богаднова
14)
Тада се догодило изненађење, о којем она данас
прича.
- Како је “Младост” југословенски омладински
лист, почела су да ми пристижу писма из свих крајева
земље. Старији читаоци “Младости” честитали су
ми (баш као и свим Вршчанима) појаву првог броја
“Вршачке куле”. Вршњаци су ме у својим писмима
питали да ли волим музику, спорт, које књиге читам
итд. Али у неких двадесетак писама налазиле су се и
брачне понуде. Њима сам одговорила да сам ученица
(тек првог разреда средње школе), да имам намеру
да студирам и да ми удаја не пада ни на крај памети.
После тога број младића са брачним понудама свео се
на четворицу... Најупорнији је био један Сарајлија, који
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ОБИЧНОГ ЧОВЕКА

Драган Петровић познат
је љубитељима ликовне
уметности не само његовог
родног Вршца, већ и осталих
градова у Србији, али и даље,
у Румунији, Словачкој...
Осетио је, каже, снажну жељу
да се ликовно искаже. Све је
кренуло седамдесетих година,
уз његову тадашњу професију
инструктора вожње. За
тридесет година уметничког
стваралаштва, опробао се у
свим техникама, а себе је, пре
десетак година, пронашао у
наивном сликарству. Једини
је сликар наиве у Вршцу.
Много Вршчана, чак и његови
познаници не знају за то.
Припрема се да, на пролеће,
приреди самосталну изложбу
и да поштоваоце ликовне
уметности упозна са својим
радовима.
Од када сте почели да се бавите
наивним сликарством?
-Већ више од десет година код
мене постоји интересовање за наиву.
Први прави контакт са сликарима
наиве имао сам у Ковачици, на
колонији, пре седам година. Ја сам
бирао уметнике који су приближни
мом ликовном сензибилитету. Некако
најближи ми је био Јан Хусарик, он је
институција, највећи живи наивнац
у Србији. Ту су и Јан Поволни и Јан
Бачур. Питао сам их могу ли да урадим
пар слика наиве, да погледају и кажу
ми могу ли да постанем члан њиховог
удружења. Били су врло расположени
и ја сам те зиме урадио десетак
радова. Допало им се, приредили су
ми свечани пријем и постао сам члан
Удружења наивних сликара „Смад“,
(то је жеђ у преводу), са седиштем
у Ковачици, пре 6 година. На тој
свечаности сам одмах продао и своју
прву слику наиве, купио ју је аташе
Словачке. Од тада учествујем са њима
на иѕложбама, најчешће пошаљем
само слику, али одржавамо контакт.
Падина и Ковачица су као једно
село. Сад су тренутно јачи наивци из
Падине, али Ковачица се и даље води
као центар наиве. Данас су наивци
мало другачији, нису као Халиупова,
којаје сликала из задовољства. Многи
од њих данас на своје слике гледају
као на робу, која има цену, држе до
рекламирања.
Шта Вас је то привукло наивном
сликарству?
-Некако су се сложиле све коцкице,
како то и буде у животу. У то сам време
поново читао књиге, дечје, везане
за детињства, чак и моје. Почеле су
ми да ми навиру слике, сећања из
мог детињства, и пожелео сам да их
испричам крз наивно сликарство.
Наива је као игра, чудесна, бајковита,
а ја то волим и има ту моћ да је оживим
и пренесем на платно. Људи на мојим
платнима живе, као да иих сада
видим, носе воду, поје стоку, петао
их ујутро буди песмом... Многима је
то данас незамисливо. Али, то сам ја,

моја игра сећања. На мојим платнима
је игра сећања, неке стварности коју
сам доживео. Уживам и у колориту,
у том богатству боја. Ја волим жуту,
неки је се реалисти плаше, али за
мене је то топлина доживљаја тог
дела. У наиви се јако цени да имаш
нешто своје, оригинално. Стручњаци
су рекли да је код мене оригинална
та прича испричана на платну. Имам
једну слику где сељак одлази на рад
у иностранство и у колицима гура
своје село. То је та прича. Он одлази,
али у срцу односи своје село у коме
је рођен, одрастао. Већина наиваца
има клише, слику свакодневног
живота на селу, без икакве посебне
приче. Ја се разликујем и у колориту
и у стилизацији, моје дрвеће има
зеленило у круговима, то је мој
ликовни рукопис. У наиви не постоје
никакве стеге, границе које би
спутавале уметника, ни перспектива.
Наиву су почели сељаци, људи
који нису имали никакво посебно
предзнање, нису много знали ни о
композицији, ни о перспективи...
Они су имали потребу да искажу
свет око себе и тако је настала
наива. И управо је у томе лепота
наиве. Ја сам се ту нашао, да ме
стеге класичног сликарства више
не спутавају, уметник дише пуним
плућима. Не морају моје слике
свима да се допадну. Али, они који
су схватили шта ја сликам, мој стил
и рукопис, подржавају ме и дају ми
снагу да наставим даље. Излагао сам
доста пута колективно са ковачичким
наивцима, у Словачкој, у Ђетви, тамо
је рођена Елена Чаушеску, затим у
Старој Пазови, Панчеву, Ковачици...
Али, имао сам и самосталну изложбу
наиве, у Падини, пре две године.
Колико је наивно сликарство
присутно у Србији и у свету?
-Најјачи центар наиве је Ковачица,
затиим Падина, али постоји и
опаричка школа наиве. Неки кажу
да постоји и трећа школа, румунска
наива у Уздину, чувена Анујка Маран
и њен стил. Имао сам прилику да
будем на колонији наиве у Словачкој,
на Високим Татрама, дошли су
сликари из Украјине, Шпаније,
Италије, Чешке... Занимљиво је да су

сви они на ивици наиве. То није наива
као код нас, која приказује слике
из свакодневног живота обичног
човека, када је сликар потекао из те
средине коју слика. Код сликара из
других европских земаља, наива је
завршила у једном наивном реализму.
Они се одушевљавају нашом наивом,
сматрају да смо ми аутентични,
да имамо шта да покажемо свету.
А, то је та детиња раздраганост
боја, једна експлозија боја, лепо
сложено шаренило. И по томе се ми
разликујемо од наиве света.

Да ли су људи заинтересовани
за наиву?
-Ковачица је на свим картама
света означена као село наиве. Мој
проблем је што сам далеко, нисам
у центру збивања. Сигурно би било
много другачије када бих био тамо,
тешко је борити се за своје парче
сунца из Вршца. Наива није исто што
и аматеризам у сликарству, она нема
везе са аматерима, већ са неким
другачијим, посебним духовним
стањем уметника. Ни овде у Вршцу
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људи не знају да се бавим наивом.
Одавно се већ спремам да направим
једну самосталну изложбу у Вршцу,
али увек ми зафале слике, ја их
направим, и оне се продају. Колика
је та пара и да ли од тога може да се
живи, то је друго питање. Ја се надам
да ћу на пролеће имати самосталну
изложбу овде у нашем граду.
Кажу да су сва времена тешка
за уметност и живот од ње. Али,
Ви сте пример који говори нешто
другачије. Шта се то догодило?
-Да. Мени се догодило нешто
заиста несвакидашње. На својој
првој изложби у Хотелу Извор
у Аранђеловцу, продао сам све
изложене слике, 1980. Било је
тридесетак радова, продао сам све до
једне, били су то мотиви Аранђеловца.
Друга моја велика продаја слика била
је у Дому културе у Лазаревцу, пар
година касније. Продао сам више
од десет слика. Била је то моја прва
већа промоција, била је репортажа
на РТС-у. Највиша слика продао сам
по препоруци, везано за наиву. Један
мој пријатељ има десет мојих радова
наиве, куповао их је сукцесивно.
За већину мојих познаника било је
изненађење то моје сликање наиве.
Наивно сликарство није једини
правац у коме сте се окушали. Ви
се много дуже бавите ликовном
уметношћу. Од када?
-Сликарством сам озбиљније
почео да се бавим од 1979, нешто
пре моје прве изложбе, која је била
велики успон за мене. Мислио сам
тада да је све оно што насликам
добро. Све док не ударите главом
у зид и схватите да није баш тако.
На уметничкој смотри Мермер и
звуци у Аранђеловцу упознао сам
директора Ђоновића, који ме је
упутио на сасвим други правац
сликарства. Са реализма, прешао сам
у експресионизам, и то меје држало
доста дуго, морам да признам.
Окушао сам се и у имппресионизму,
који ме и данас држи. Имао сам излете
и у иконографији, али схватио сам да
нисам то ја. Наива је нешто где сам се
пронашао. У сваком уметнику живи
дете, и колико је оно јако, толико
је и дело које створе снажно. Нема
технике у којој се нисам опробао, од
вајарства, преко пастела, акварела,
до уљаног сликарства. Одлазим често
на ликовне колоније. У последње
време, од како сам се разболео,
посећујем
једино
хуманитарне
колоније. Те позиве не пропуштам,
Нови Кнежевац, Књажевац, Нови
Сад, Падина, Фрушка Гора... Радове
остављамо организатору, они их
касније продају на аукцији и дођу до
неких средстава која су им потребна
за неку лепу хуманитарну ствар.
Одакле
та
љубав
према
сликарству? Како сте стицали све
то знање потребно за ову врсту
уметности?
-Прве ликовне кораке научио сам
у Учитељској школи, завршио сам за
наставника ликовног, уз Сабраћајну,
за инструктора. Мислим да у сваком
човеку постоји неки таленат, али не
успеју сви то да открију. Ја сам своју
жељу да се ликовно искажем открио
1979. Можда то није личило на таленат
тада, већ снажна жеља да се ликовно
искажем. Радио сам много, и онда
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је служио армију у Горњем Милановцу. Мени је тада
било 15 година.

Стотину писама: Слике Соње Павловић из
“Младости” 1978. (лево) и њен лик данас, после
осам година (десно)
Моји родитељи, Коста и Миља, страховали су да
случајно не напустим школовање. То се, наравно, није
догодило. Завршила сам средњу, па потом и вишу
економску школу. Запослила сам се у “Прометејевој”
самоуслузи “Кула”. Догађаји везани за први број
“Вешачке куле” остали су ми као пријатна и необична
успомена.
Вршачка кула, година 10, број 123, 14. септембар 1984.
Клуб “Душан Силни” - некадашњи понос вршачког фудбала

КРАСИЛА ИХ ВОЉА И
ВЕШТИНА

дођете до неких резултата где можете
да се искажете као уметник. Члан сам
Удружења наиваца из Ковачице, КЛУВ
„Паја Јовановић“, ликовних удружења
у Белој Цркви, Аранђеловцу, чак и
Темишвара. Тамо сам био годину
дана, учио сам пастел.
Да ли сте рођени у Вршцу?
-Ја сам Вршчанин, овде сам се
родио, овде крстио, 1952. Очева
родбина сва живи у селу у околини
Пирота. Мој је отац био железничар и
посао га је довео у Вршац. Отац се звао
Драгољуб, а мајка Зина, из румунске
породице која је живела у Маргити. У
мојој ближој и даљој родбини нико се
није бавио уметношћу. Једино је деда,
Јон Пасула, свирао флауту, у тадашњој
маргитској банди. Можда иих је било
још, али знае како је на селу. И данас
кад би се неко бавио сликарством

или неком другом уметношћу на
селу, рекли би му да не губи време,
већ да узме мотику и почне да ради.
И данас живим у Вршцу, са супругом
Аном. Имамо ћерку Дијану, и унука,
Александар Бељин, који живи са
нама, јер му мама ради у Грчкој. Лепо
се слажемо.
Већ неко време сте у пензији.
Чиме се све бавите?
-Ја сам инвалид рада већ две
године, активан сам у њиховом
удружењу пензионера.
Водим
сликарску Радионицу душе, имали
смо већ пар изложби наших радова.
Највећи део радног века радио сам
као инструктор вожње, упознао сам
много људи који су ми помогли и
у сликарству, које сматрам својим
другим позивом. Сликање је мој бег
из стварности, тих неколико сати док
сликам, ја нисам у овом свету. Немам
никакве посебне планове. Желео бих
да се представим Вршчанима као
сликар наиве. Чини ми се да су све
моје жеље у уметности испуњене.
Путовао сам, „са четкицом“, свуда по
свету. Моја љубав према сликарству,
посебно наиви, је и даље велика
и покреће ме да стварам и да се
ликовно изражавам. Кажу да то траје
до краја живота! Видећемо (каже са
осмехом Драган).
Јованка Ерски

Прошло је шест и по деценија од оног датума кад је у
Вршцу био основан први национални фудбалски клуб.
Он је пуну двадесет и једну годину часно заступао боје
клуба, Војводине и државе. Читаво време био је, међу пет
тадашњих вршачких фудбалских клубова, најбољи.
Такмичиће се равноправно са реномираним екипама
тадашњег Бечкерека и Зрењанина, овај вршачки клуб
био је и првак Баната (1925. 1926. 1927. и 1928.). Својом
игром освајао је симпатије и у Румунији, на тамошњимк
турнирима, редовно се враћајући кући са освојеним
трофејима. Такмичио се и са београдским екупама,
посебно са “Југославијом “, у њеном најбољем саставу.
Клуб је основан 1919. године, а један одоснивача
Ђокица Милошевић звани “Доктор” забележио је како
је све то почело јако скромно, захваљујући сложној
групи вршачких дечака, махом ђака овдашњих средњих
школа. Било је безброј проблема, почев од тога како
набавити праву лопту, обезбедити игралиште, направити
дресове, фудбалске ципеле итд. Упорно и постепено све
је то решавано, ас тим што је значајна била 1924. година.
тада је овде изграђено и ограђено Градско соколско
игралиште. Фудбалски клуб “Душан силни” добио је своју
свлачионицу и две кабине... Постизао је успехе и освајао
симпатије и трофеје. С радом је клуб престао 1941. године.
Међу активним играчима “Душана силног” налазили
су се и Сава Мунћан, Страхиња Стефановић, Момчило
Јовановић, Пера Јовановић, Жива Јовановић, а велики
пријатељи клуба били су Жарко Зрењанин и Иса
Јовановић.

На слици је састав тима средином марта 1930.
године: С. Јовановић, В. Веселиновић, М. Стефановић,
З. Брадваревић, М. Милосављевић, К. Митровић,
М. Смедеревац, А. Оц, Д. Стојановић, Н. Радак, Б.
Николић и Б. Стефановић.
Славко Петровић
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ОДРЖАН ДВОДНЕВНИ МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ И ПРОУЧАВАЊЕ ПТИЦА СРБИЈЕ

ЈАДРАНСКИ СЕЛИДБЕНИ ПУТ

Прошлог
је
викенда у Белој Цркви
одржан
дводневни
међународни пројекат
у организацији Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.
Учесници у пројекту
су поред Друштва за
заштиту птица Србије
и
Војводина
шуме,
Општина Бела Црква,
Покрајински
секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине и
Фондација Еуронатура.
Циљ
пројекта
је
стварања безбедне и
функционалне мреже
подручја на јадранском
селидбеном путу, на
коме се птице селице не
лове и не узнемиравају
током
сеобе
и
зимовања.

Стефан Фергер из Фондације ЕуроНатур

Милан Ружић из Друштва за заштиту птица Србије

Након радионице у
затвореном простору
учесници
пројекта
су рад наставили на
терену
обиласком
терена Старе Паланке
где су фотографисали и
распознавали птице на
Дунаву и бари Ђурици.
Овај предео, познат као
Лабудово окно, спада

у заштићено подручје
и место је окупљања
великог броја птица.
- Тренутно на бари
Ђурици има највише
галебова, и то обичних
галебова.
Има
и
неколико врста чапљи.
Шљуке и чигре су такође
у сеоби. Чак смо видели и
једног орла белорепана.

Преко тридесет врста би
требало да је присутно
- рекао је Милан Ружић
из Друштва за заштиту
птица Србије и додао
- Оно што није добро
је да је Лабудово окно
препуно смећа и да су
обале јако прљаве. Због
нелегалног излова рибе
узнемиравање птица је
изузетно велико и све
то утиче да посетиоци
овог простора не буду
задовољни. Оно што је
добро је да има много
птица и да има шта да
се види, али би требало
мало више обратити
пажњу на услове.
Лабудовим
окном
поред Војводина шума
газдује
и
Ловачко
удружење из Беле Цркве
и они кажу да ту има
ловокрадица, али да их
је мање него у другим
пределима.
-Већ дуже време
фондацијаради
са
Друштвом за заштиту
и проучавање птица
Србије. Неке активности
су
спроведене
на
сланом копу, међутим
сада је време да се
успоставе нови пројекти
на Лабудовом окну, које
је рамсарско заштићено
подручје и на коме
има много проблема.
Важно је да се на овом
изванредном месту за
одмор и сеобу птица,
на коме има и врло
ретких врста као што је
каспијска чигра, буде
успостављена заштита
и проширити заштиту
на десну обалу Дунава
- рекао је Стефан
Фергер из Фондације
ЕуроНатур.
Након
завршетка
пројекта биће донесене
смернице за даљи рад
на заштити и коришћењу
Лабудовог окна.

Пројекат “Јавно информисање и културноисторијска баштина општине Бела Црква”
суфинансира Скупштина општине Бела Црква
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА АЛИБУНАРA

НАСТАВAK РАДОВA НА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ
ЗГРАДИ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

У Алибунару је одржана
80.седница
Општинског
већа Алибунара, којој
је
председавао
председник
општине Алибунар Предраг
Белић. На дневном реду било
је више тема од значаја. Веће
је утврдило предлог Одлуке о
радном времену привредних
субјеката
на
територији
општине
Алибунар.
Због
тога је Општинско веће
утврдило предлог да се у
овим ситуацијама, заједно са
продужењем радног времена,
одобри
и продужење
емитовања музике, с тим што
она мора престати најкасније
сат времена пре
истека
продуженог радног времена.
Веће је утврдило предлог
Одлуке о давању сагласности
на установљавање права
службености
инвеститору
“Електродистрибуцији Панчево”
за постављање подземних
каблова на парцелама у
насељеном месту Алибунар, а
налазе се у државној својини
или у заједничкој својини са
ЈП “Путеви Србије”. Посебну
пажњу привукло је доношење

Одлуке о поништавању Јавног
позива за учешће на конкурс
општине за суфинансирање
пројека из средстава буџета
општине Алибунар
за
остваривање јавног интереса у
области јавног информисања
у текућој години. Поменута
одлука уследила је из разлога
што је угрожена регуларност
спроведеног поступка. Како
је најављено , очекује се да
ће ускоро Јавни позив бити
поновљен.
Веће је
размотрило
информацију
о
нивоу
изграђености
и
стању
изведених
радова
на
стамбено –пословној згради

у
Банатском Карловцу
,
Улица Војводе Степе 56,
чија је градња започела
пре 23 године, а на којој су
радови обустављени 2004.
С обзиром на то да постоје
заинтересовани инвеститори
за
заједничко улагање у
завршетак овог објекта, Веће
је донело закључак на основу
кога се приступа завршетку
овог пројекта, наложено је
ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење општине Алибунар”
и Општинској управи да
предузму
све потребне
радње и обезбеде поштовање
прописаних процедура око
реализације пројеката , што се

пре свега односи на процену
вредности досадашњих и
преосталих
радова,
те
спровођење поступка избора
овлашћеног
проценитеља
радова. Исто тако , овлашћује
се
председник општине
да поводом
реализације
пројекта оствари потребне
контакте са потенцијалним
инвеститорима, донесе и
закључи
потребна акта
из своје надлежности , а
уважавајући
оправдани
интерес општине и могућности
општинског буџета. На основу
недавно усвојеног ребаланса
општинског буџета , којим су
учињене значајне уштеде у
општинским
финансијама,
утврђене су значајне
и
бројне измене у Плану јавних
набавки и набавки на које се
Закон не примењује за 2015.
Веће је дало на коришћење и
по један путнички аутомобил,
власништво Општине , Јавно
комуналном
предузећу
“Универзал”
Алибунар и
“Центру за културу општине
Алибунар” из Алибунара, за
њихове службене потребе.

ЗАВРШЕНИ ЛЕТЊИ ДАНИ АЛИБУНАРА

ОСТВАРЕНА
РЕКОРДНА ПОСЕТА

Богатим програмом обележавања
сеоске
славе Велике Госпојине, 28.августа, у Алибунару
је
завршена посећена
четрнаестодневна
традиционална духовна, културана и спортска
манифестација „Летњи дани Алибунара“.

На дан Велике Госпојине програм је почео
свечаном литургијом у српској православној
цркви коју је служио архијереј намесништва
Алибунарског
Борко Лукић , уз саслужење
свештеника Момира Ранковића и Црквеног
хора. Говорећи о лику и делу успења пресвете
Богородице , највећег добра на земљи чије име
црква носи , Лукић је позвао парохијане да следе
духовне вредности и шире мир и љубав међу
људима, а у пригодној беседи, као старешина
храма, захвалио је Општини и људима добре

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ СТВОРЕНИ УСЛОВИ ДА СЕ НАСТАВА ОДВИЈА У ЈЕДНОЈ СМЕНИ

СТАРТ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ДОНЕЋЕ УШТЕДЕ

Наставници ,помоћно особље и
директор Душан Богдановић летњи
распуст провели су радно са жељом
да њихова установа
ОШ „Душан
Јерковић „ у Банатском Карловцу
малишане дочека опремљена и у што
лепшем руху . У то смо се уверили
када смо 27.августа,
без најаве,
банули и ту затекли директора школе
у разговору са школским педагогом,
секретарицом ,
бројне
тетице
које су прале прозоре , наставника
ликовног васпитања
Миломира
Ивановића док је прелепим муралима
осликавао школски ентеријер и две
учитељице и чланове школског хора
у припреми
програма намењеног
пријему првака.
Једном
речју, за
старт нове
школске године овде је пуно урађено,
у 18 одељења и кабинета наставу
ће пратити 360 ђака . Њих ће
дочекати
: беспрекорно окречене
учионице , излакираних
500 м2
подне површине, санирани тоалети и
купатила, а посебну пажњу привлаче
учионице за прваке где, поред клупа
и столица, ђаци имају и свој ормарић.

Према речима директора Душана
Богдановића, поред старог дела
школе, грађеног од азбеста, овог
лета пуно је урађено и у четири
савремено опремљене
учионице
које се налазе
у оквиру зграде
спортске сале где малишани имају
најсавременије
школске
клупе,
столице, табле , дидактичка наставна

средства , нове тоалете , туш кабине ,
зборницу и друге пратеће просторије.
Реч је о 500 м2 новог учионичног
простора и 1.500 квадрата спортске

сале који ће ове године бити стављени
у функцију. Завршетак учионичног
простора
помогли су Општина
Алибунар на челу са председником
Предрагом Белићем , Покрајински
секретаријат за образовање који је
обезбедио средства за набавку нових
клупа , столица и табли, као и сам
колектив који је део слободног
времена издвојио и марљивим радом
допринео да школа засија пуним
сјајем. Нове учионице омогући ће
одвијање наставе у једној смени што
води великим материјалним уштедама
у потрошњи енергената. Када су уштеде
у питању, рестауриран је и дотрајали
школски намештај посебно столица, а
запажен допринос на уређењу школе
дали су и мештани посебно угледни
пословни човек Владимир Терзић и
водеће предузће „АЛУБОНД“ и други.
Заслуге за домаћински однос и нови
курс штедње у колективу приписују
директору школе Богдановићу за кога
истичу да је на старту до изражаја
дошла његова доказана креативност
уз ону народну „ По домаћину се кућа
познаје“.

ОБАВЉЕНО ТРЕТИРАЊЕ КОМАРАЦА

Протеклих
дана,
од 27. до 29. августа,
радници Ветеринарске
станице
Панчево
успешно су реализовали
друго
овогодишње
третирање
одраслих
форми комараца
у
општини Алибунар .
Према речима начелника
општинског
Одељења
за инспекцијске послове
Саше
Цветковића,
третирање је обављено
у вечерњим часовима
биолошким препаратом
„Тиби „ који није штетан
по људе. Акција
је

ефикасно обављена са
земље специјализованим
возилима и прскалицама,
као
и
осталим
војвођанским општинама
где су радници поменуте
станице били на испомоћ
у сузбијању
ових
непријатних инсеката.
Познаваоци тврде да
су
поред поменутог
третирања овог лета
редуковању популације
комараца делом утицали
и природни фактори
сушни период и енормно
високе температуре .

воље на до сада испољеној помоћи на уређењу
цркве и позвао вернике да, у границама
могућности, помогну да свој јубилеј, 220 година,
ова црква прослави у пуном сјају.
У вечерњим часовима на летњој позорници,
у присуству великог броја мештана и гостију,
одржан је богат културно- уметнички програм.
Овај велелепни концерт први су отворили
домаћини КУД „Младост“ из Алибунара са
првим и дечјим фолклорним ансамблом, потом су
се предивним играма представили чланови КУД
„Студењак“ из Ресника и КУД „Лаза Нанчић”из
Вршца. Градски црквени хор „Света три
јерарха” из Алибунара представио се блоком
композиција химном „Боже Правде“, мелодијама
Стевана Мокрањаца и другим. Запажен наступ
имала је и Сена Влајковић која је милозвучним
гласом интерплетирала
народне песме.Све
време у Галерији Дома културе месно Удружење
жена „Етно Бракос “ имало је успешну изложбу
предмета домаће радиности , одевних предмета
и ношњи житеља ове вишенационалне средине.
Затварајући Летње дане Алибунара, председник
Савета Месне заједнице Давор Петровић је
истакао да су Алибунарчани протеклих дана
имали прилике да уживају и виде бројне
садржаје: турнире у малом фудбалу, рукомету,
кошарци и шаху, Дечје летње игре , позоришне
представе, етно изложбу ,наступ полазника
Балетске школе „Димитрије Парлић“, надметање
ловаца у гађању глинених голубова и такмичење
у кувању рибље чорбе .
Петровић је захвалио на рекордној посети
манифестацијама нагласивши да су
дани
афирмисали духовно, културно и спортско
стваралаштво грађана овог општинског места.
Захвалио је и свима који су протеклих дана
дали свој немерљив допринос у реализацији
програма и организацији , посебно Општини
Алибунар , Општинској туристичкој организацији
и Спортском савезу.
ПРИПРЕМИО : ФЕРЕНЦ КОСО
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ЏЕЗ ДЕНС СТУДИО “ОЉА” НАСТУПА У ШОУ ПРОГРАМУ ТВ ПИНК

“ВИШЕ ОД ИГРЕ” ВРШАЧКИХ ДЕНСЕРКИ

Балерине џез балет
студија “Оља” снимиле су
прву емисију телевизијског
шоуа “Више од игре” који ће
се емитовати на телевизији
Пинк. Екипа коју чини девет
балерина - Уна Кулић, Мина
Манчу, Марија Граовац,
Ива Грујин, Нађа Бакић,
Јована Рајковић, Катарина
Милосављевић,
Марина
Борота и Маша Неда
одушевила је стручни жири
и већ сада пробрала њихове
симпатије.
Локица
Стефановић,
најпознатија
српска
балерина, одушевљено је
прокоментарисала наступ
вршачких балерина. “Ја
сам затечена озбиљношћу
кореографије и изведбе.
Изузетно су ми се допале.
Одличне су, и мале, и
велике. Кореографски је
све то добро усклађено,
то ми се посебно свидело.
Али и њихова изведба је за
десетку”, рекла је Локица

након
наступа
наших
балерина.
У жирију је и Милица
Церовић, за коју са
сигурношћу можемо рећи
да је један од најбољих
кореографа
у
Србији.
Милица није крила шок
након наступа плесног
студија “Оља”. “Затечена сам
јер не познајем ову плесну
групу. Мислила сам да их
знам све и пријатно сам
изненађена, то је поента.
Браво, свака част”, рекла је
Милица Церовић.
Шоу “Више од игре”
привукао је многе плесне
клубове из Србије, Црне
Горе, Босне и Херцеговине
и Македоније. У емсијама
које ће се емитовати
уторком,
свој
таленат
ће приказати плесачи и
плесачице од шест до 16
година. Они ће плесати уз
наступе Пинкових звездица,
а оцењиваће их петочлани
жири.

СИСТЕМ
ОЦЕЊИВАЊА

“Нашим
суграђанима
можемо да обећамо да ће
екипа балетског студија
“Оља” дати све од себе
како бисмо што боље
представиле
Вршац.
Балерине су се одлично
показале на првом снимању,
а уз подршку која нам већ
сада стиже са свих страна,
очекујем да њихови наступи
буду све бољи”, закључује
Олгица Јовановић, тренер
и кореограф балетског
студија “Оља”.
Како
су
изведбу
к о р е о г р а ф и ј е
вршачких
балерина
прокоментарисале
Мина
Лазаревић, Тијана Дапчевић
и Ана Николић, које су
такође у жирију, и да ли су
вршчанке прошле у следећи
круг такмичења погледајте
у првој емисији шоуа “Више
од игре” на телевизији Пинк,
у уторак, 8. септембра, у 21х.

Петочлани жири који
чине Локица Стефановић,
Милица Церовић, Мина
Лазаревић, Тијана
Дапчевић и Ана Николић
у свакој емисији оцењују
наступе 14 екипа. У првом
кругу, екипе које добију
„ДА“ од свих пет чланица
жирија пролазе у следећи
круг такмичења, док
екипе са четири или мање
„ДА“ пролазе у бараж.
Екипе у баражу наступају
поново, са другом
кореографијом, након
чега их жири оцењује
поенима. Две екипе
са најмањим бројем
поена испадају из даљег
такмичења.

Андреа Гашпаревић

У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА

“ЧЕКАЈУЋИ МИНИСТРА” У ДОМУ ВОЈСКЕ

Овогодишње Вршачко културно лето
званично је затворено представом “Чекајући
министра”, коју су Вршчани имали част да
погледају међу првима, након премијере у
Београду која је изведена у “Академији 28“, у
мају.
Око две стотине Вршчана окупило се
минулог викенда у Дому војске, да погледа ову
урнебесну комедију, рађену по тексту Семира
Гицића, у режији Марије Пушкаров Поповић.
Уз певачицу Ану Кокић, којој је поверена
главна улога, у представи играју и глумци
Милан Пајић и Семир Гицић. Захваљујући
сјајним имитацијама у ТВ серијалу “Твоје лице
звучи познато”, Кокићева је добила главну ролу
у представи редитељке Пушкаров Поповић
и потпуно оправдала поверење. Кокићева је
показала завидан глумачки таленат, који је
пленио публику током целе представе.
Урнебесна комедија
“Чекајући
министра” је необична прича о троје људи
који су се неочекивано задесили на истом
месту, истим поводом, али различитим
циљевима. Нови власник кафане затиче
празан и руиниран објекат, а пошто
има заказану вечеру са министром у
Влади Србије, суочава се са немогућом
мисијом. Део те мисије је и конобарица,
незаинтересова да заврне рукаве и помогне

у сређивању објекта пред министров
долазак. Све се то завршава свађом између
конобарице и дизајнера ангажованог за
уређење ентеријера кафане.
На крају представе, публика је бурним
аплаузом наградила глумце који су је
разонодили и насмејали.

Овом је представом завршено
овогодишње Вршачко културно лето,
које је организовао овдашњи Културни
центар, под покровитељством Општине
Вршац. Значајан допринос реализацији
богатог и разноврсног програма дали су
и пријатељи манифестације: Енолошка

У ВРШАЧКОЈ КОНКОРДИЈИ ОТВОРЕНА ЗАНИМЉИВА ИЗЛОЖБА МЛАДИХ СЛИКАРА

УМЕТНИЦИ НА УСЛОВНОЈ СЛОБОДИ

Млади сликари Јелена Горички и
Владимир Мојсиловић представили су се
вршачкој публици, заједно са уметничким
колективом “Зампа ди Леоне”, занимљивом
и
несвакидашњом изложбом која је
отворена у “Конкордији”, прошлог петка,
28.августа. Поставка носи назив “Уметници
на условној слободи” и део је истоименог
пројекта ликовног критичара Славка
Тимотијевића, иначе Вршчанима познатог
као селектора Вршачког бијенала младих
из 1998. године.
-На отварању изложбе у вршачкој
Конкордији, присутне је поздравио
директор Градског музеја у Вршцу Милан
Филиповић, а потом су се обратили аутор
поменутог пројекта Славко Тимотијевић
и млади и успешни књижевник Дејан
Мак, који су отворили изложбу. Пројекат
је осмишљен као једногодишња путујућа
галерија која има своју заокружену
продуцентску форму и као таква се нуди
институцијама културе. За овдашње
прилике помало необично, за светске већ
увелико тренд. У провокативном називу
изложбе, Тимотијевић објашњава да је
управо то “стање свести ове генерације
уметника” било повод да изложбу тако и

назове.
Према речима Тимотијевића, сви
учесници изложбе у основи се баве
друштвеном патологијом и њеним
ефектима на појединачне аспекте
стварности. Кроз своју уметност они
друштву враћају његову патологију,
анамнезу и лек, као неку врсту упозорења
и коректора дивљих транзиционих
процеса.
- 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, сматра Тимотијевић. Тако је
улога ових уметника у идентификовању,
приказивању и раскринкавању ових
пракси недвосмислено значајна.
Књижевник Дејан Мак је истакао да је
био помало изненађен позивом да отвори
ову ликовну изложбу, запитавши се шта то
писац може да каже о сликарству.
-Међутим, уметност и инсприрација
не знају за границе и могу бити уједно и
филм, и музика, и сликарство, нагласио
је Мак. За нас остаје мистерија одакле
црпимо ту инспирацију, али свако од нас

узима свој алат да искаже оно што ствара.
У случају ових уметника то није писана реч,
као код мене. Највећа тајна јесте у томе да
се приповеда најмање речима, већ да то
буде сликом, звуком, тоном, мелодијом...

станица, Етно кућа„Динар“, Биро плус, Моја
вода, Свислајон Таково, Кафе бар „Jazzva“ и
Посластичарница Ђорђевић 1854. Заказан
је сусрет наредног лета, уз обећање
организатора да ће припремити нова и
лепа изненађења.
Ј.Е.

Јелена Горички је дипломирала на
Академији уметности у Новом Саду,
одсек сликарство у класи професора
Милана Блануше. Од почетка
студија 1997. истражује поље нових
медија, углавном инсталације у
простору интерактивне анимације и
фотографију.
Владимир
Мојсиловић
је
дипломирао графику на Академији
уметности у Новом Саду 2002.
Излагао је на бројиним изложбама
и учествоавао у мултумедијалним
пројектима.
Зампа ди Леоне је уметнички
колектив основан 2000. који
усмерава своје активности и стрип
наративе против лажне левичарске
политичке праксе и савремене
уметничке продукције која има
поданичку улогу у друштву кризе
либерално капиталистичке културе.
Пред нама је врло специфичан начин
приповедања аутора ове изложбе.
Изложба је до сада обишла Нови Сад,
Београд, Нови Београд, Смедерево и
Ковин, а у вршачкој Конкордији биће
отворена до 8. септембра.

Ј.Е.

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИКИЊОМ ЈАСНОМ КРСМАНОВИЋ

КАД РЕЧ ЗАЖУБОРИ

Последње августовске среде, у
дворишту некадашњег Дома војске,
гост Културног центра била је млада
успешна вршачка песникиња Јасна
Крсмановић. Било је то пријатно
књижевно вече под називом „Кад
реч зажубори“, у коме су учествовали
и професорка српског језика и
књижевности, песникиња Јадранка
Ћулум, академска глумица Бојана
Удицки, млади вршачки песник
Александар Јовановић и музичар
Ненад Кукић.
-Посебно нам је драго што се
Вршачко културно лето придружило
акцијама Удружења „Параквад“
из Вршца и што смо бар малим
делом допринели овој племенитој,
хуманитарној причи, рекла је Татјана
Вукелић, организатор Вршачког
културног лета . Јасна је показала да
су њена енергија, воља и упорност
јаче од челика, а ми можемо и морамо
да јој помогнемо да услови у којима
ће стварати своја будућа дела буду
бољи него што су сада! Вечерашњим
дружењем желели смо да пошаљемо
апел свим људима племенитог срца
да, у складу са својим могућностима,
помогну не само Јасни да обнови
кућу, угрожену прошлогодишњим
поплавама, већ и свима онима који
се налазе у тешкој ситуацији и којима
је та помоћ неопходна.
Јасна Крсмановић је говорила
о свом стваралаштву, о мајци којој
је, због несебичне љубави коју јој
пружа и борбе коју води, посветила
збирку поезије „Жена јача од
челика“. Подсетила је
на своје
песничке почетке у којима је велику
помоћ имала управо од професорке
Јадранке Ћулум и глумице Бојане
Удицки, затим на своје детињство,
селидбу у Црну Гору, носталгију за
родном Бајином Баштом, а говорила
је и о новој књизи коју припрема.
Вече је протекло уз стихове Јасне
Крсмановић које су казивали
учесници, уз музичку пратњу на
гитари.
-Ово вече много ми је значило,
рекла је Јасна. Захваљујем се свим

добрим људима који се укључују
у хуманитарну акцију и помажу
мами и мени да поправимо
наш дом. Захваљујем се и свим
вечерашњим учесницима, мојим
драгим пријатељима, а посебно
организаторима Културног лета,
Културном центру, који ми је
омогућио ово вече и надам се да ће
у будућности бити још много овако
пријатниих књижевних дружења.
Песникиња Јасна Крсмановић
рођена је 1990. у Ужицу. У Бајиној
Башти у ОШ„Свети Сава“завршила
је 4 разреда, а онда се досељава
у Вршац, родни град своје мајке
Зорице, где наставља школовање
у ОШ „Младост“. Средњу школу
завршила је у Подгорици у Заводу

у у сарадњи са глумицом Бојаном
Удицки и била члан Академске
позоришне сцене ,,ЂУМБ“ од 2003.
до 2008. Такође, активан је члан
Вршачког књижевног клуба од
2006. За своје стихове и збирке
песама добила је бројне награде. На
конкурсу који је објавила Књижевна
општина Вршац, 2004, награђена је
песма „Могу и хоћу“. ОШ „Младост“
похвалила је песму „Имам право“,
2005. Организациони одбор 9.
југословенског сусрета Дани дечје
поезије и стваралаштва „Гордана
Брајовић“ у Алексинцу додељује
јој награду за песму „Могу и хоћу“.
На конкурсу „Трагом Васка Попе“,
који је расписала Општина Вршац,
награђена је збирка песама „Могу

за школовање и професионалну
рехабилитацију
инвалидне
ђеце и омладине за правноадминистративну
техничарку.
Студенткиња је треће године
Филозофског факултета у Новом Саду,
одсек- Компаративна књижевност
са теоријом књижевности. Јасна од
рођења болује од дечје церебралне
парализе,
користи
инвалидска
колица. Рано је почела да пише
песме, а прву озбиљну песму
написала је већ са 13 година. За
Јасну кажу да своје стихове не пише
оловком, већ душом и срцем. Од
малих ногу воли глуму. Глумила је

и хоћу“ 2006. Иста збирка песама
добила је Витезову награду 2008.
Друга збирка песама „На крилима
јастука“ објављена је 2010. Песма
„Ако пожелиш“ из збирке „На
крилима јастука“ је преуређена
за вокално извођење и добила
је нов наслов ,,Сањајмо заједно“.
Песму изводи црногорска естрадна
уметница Андријана Божовић, а
спот је снимљен у Подгорици 2011.
Збирка песама „Жена јача од челика“
је Јаснина трећа књига песама,
објављена 2013.у Подгорици.

СЛИКА
И
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Да ли је право на рад право на
загађивање планете?
Т. Сухецки

Ј.Е.

ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА
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.

ДУШАН КОПЧАЛИЋ
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МОЈ И ВАШ ВРШАЦ

КОРЕНИ, СТАБЛА, КРОШЊЕ, ПЛОДОВИ (3)

Али нам чика Звонко Нинковић
није био занимљив само као
писац. занимљив је био по томе
да је, када се пензионисао као
шеф станице, решио да се цео
посвети литератури; имао је тада
већ скоро седамдест година,
развео се од жене, напустио је
и њу и децу и дошао из неког
севернобанатског
града
да
сам живи у Вршцу. Становао
је код познатог, њему неког
далеког рођака, кројача триве
Петромуњца, у једном собичку
у који се улазило из дворишта.
Просто је чудо шта је све стало у
тај собичак: поличица са књигама
где је проритетно местозаузимао
комплет књига Елен Кеј, шпорет,
цимбало, виолина, постеља,
на зиду кичицом,
метар са
метар, чика Звонковом руком и
уљаним бојама сликан акт једне
жене... Сто му је био прекривен
дописницама које је добијао
сваког дана од партнера са
којима је играо шах; ту је била
и шаховска табла. Морам рећи

да је у дописном шаху био
међу првима у земљи. Кад
би нас позвао код њега сви
бисмо поседали на онај његов
кревет, поређали се... Најпре би
причао о његовом најновијем
стваралаштву, били су то
углавном преписи оловком, у
неколико примерака под плавим
индигом,
његовог
комада
“Грофица Ерна” - преписе је слао
свим позориштима у некадашњој
Југославији са надом да ће му
се једног дана неко позориште
обратити као цењеном аутору.
Свирао је на цимбалу руске
романсе и мађарске мелодије,
а на виолини некакве своје
варијације на Паганинијеве теме.
Чика Звонко Нинковић је дуго
успевао да сакрије од свих, па и од
нас, једну своју тајну. А у тој тајни
је било и решење ове његове,
под старост, бескомпромисне
одлуке да све у животу напусти и
да са литературом - поред забаве
уз шах, цимбало и виолину настави ... до краја живота!

1111

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

12 ВРШАЧКА КУЛА
У Гудурици, селу вршачке Општине, одржан је
Међународни етно фестивал “Златна јесен”, 14. по реду.
Отворила га је Александра Панић, чланица Општинског
већа задужена за културу,
Организатор фестивала, гудурички КУД „Виноградар“,
као добар домаћин, угостио је двадесетак културноуметничких друштава из Србије, али и госте из Румуније.
Током три фестивалске вечери, фолклорци су се
надигравали на бини у центру села, изводећи најлепше
игре и песме културних традиција народа и националних
заједница којима припадају. Публика није штедела
дланове да награди њихову играчку вештину и таленат.
Организатор је припремио разновврстан и богат
програм, за укусе свих генерација посетилаца. Било је ту

ФОРЕПОРТАЖА
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ОДРЖАН 14. МЕЂУНАРОДНИ ЕТНО ФЕСТИВАЛ У ГУДУРИЦИ

“ЗЛАТНА ЈЕСЕН” ОКУПИ

свега, од турнира у шаху и осталих спортских активности, до
маскенбала за најмлађе, у коме је учествовало четрдесетак
малишана обучених у лепе и маштовите костиме.
Као и обично, ловци су предњачили у организацији
догађаја. И ове године било је најпосећеније такмичење

кулинара у кувању ловачког гулаша. Било је то права
фешта, јер уз добар залогај, увек иде и права капљица,
које у Гудурици, селу винара, не мањка. У шумарку,
Титовом парку, како га Гудуричани зову, варјаче су
укрстиле кулинари 16 екипа. Стручни жири се баш добро

ФОТОРЕПОРТАЖА

ИЛА БРОЈНЕ ПОСЕТИОЦЕ
намучио, али одлучио је да за најбољи гулаш прогласи
онај из котлића Бранка Петровског. Према речима
организатора Горана Баљака, друго место припало је
Благоју Поповићу, а треће Јовану Банди. Такмичење у
гађању глинених голубова окупило је петнаестак екипа

са око 50 учесника, од којих је најпрецизнији био Саша
Бакић из Вршца. Други је био Силвестер Менгер, а
трећи Ђурица Каслер. У екипном пласману, прво место
освојили су стрелци из Барица, друго из Николинаца, а
треће из Панчева.

ВРШАЧКА КУЛА
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Велику пажњу, као и увек, привукао је свечани дефиле
свих учесника “Златне јесени”, организован првог
фестивалског дана. Ништа мање занимљива није била ни
гудуричка етно улица, где су били изложени различити
производи, од грожђа, вина, кулинарских специјалитета
гудуричког удружења жена, прављрних по рецептима
њихових бака, па до рукотворина старих занатских мајстора.
За време Фестивала, бројни вински подруми отворили
су своја врата за дегустацију најквалитетнијих гудуричких
вина, чаше су се празниле уз звуке тамбураша.
Овогодишња гудуричка “Златна јесен” окупила је бројне
посетиоце, а по завршетку фестивала, били су задовољни
сви, и гости и организатори.
Ј.Е.

Фото: А.Путник
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Kenyéráldás а református templomban
N

agybecskereken ökumenikus imádság keretében áldották meg az új
lisztből készült kenyeret. A
kenyeret Kiss Nándor bánáti esperes és msgr. Gyuris
László nagybecskereki plébános áldotta, illetve szentelte meg.
A szertartást követően Kiss Nándor vetítéssel
egybekötött előadást tartott a kenyérnek az emberiség történetében, illetve
a Bibliában betöltött szerepéről.
A szervezők nevében
Balázs Ilona a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnök
asszonya üdvözölte az egybegyűlteket. Az megáldott

kenyereket Gyuris László
nagybecskereki plébános,
Kiss Nándor bánáti esperes,
Kovács Elvira köztársasági
képviselő, Várady József, a
Petőfi MME oszlopos tagja
és Németh Róbert, a nagybecskereki Petőfi MME alelnöke vették át.
Az ünnepség alkalmi
művelődési műsorral zárult, amely keretében felléptek Laczkó Inesz és Balázs József, valamint az Emmanuel Kamarakórus Konrád Emma karnagy vezetésével.
Nagybecskerekek a kenyér szentelés házigazdája egy évben a katolikus,
majd a rákövetkezőben a
református egyház.
Az idén a református egyház volt a kenyérszentelés házigazdája

Szent István-szobor Muzslyán
M

uzslya helyi közösséget, a magyarországi Mindszent
városát — és azok civil szervezeteit, egyesületeit —
csaknem tizenöt évnyi szoros baráti és testvér-települési
kapcsolat fűzi egymáshoz. Horváth János, a mindszenti
Steel Riders motorosegyesület tagja Sztojkó Józsefnek,
a muzslyai Road Flyers Motorosklub tagjának és a helyi
közösség alelnökének a kezdeményezésére Szent Istvánszobrot ajándékozott a muzslyaiaknak. A szobor talapzatának
elkészítését és elhelyezését a muzslyai nyugdíjas-egyesület
és a VMSZ helyi szervezetének tagsága vállalta.
A hivatalos leleplezésére augusztus 20-án került sor. A
Mária neve templomban szolgáltatott szentmise után mgr.
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta,
hogy államalapítónk, Szent István küzdelme, összetartó
és összefogó ereje meghatározó és példamutató kell hogy
legyen az anyanyelvében, kultúrájában, hagyományában
gazdag vajdasági magyar közösség megmaradásához. A
beszéd után a Muzslai Petőfi Sándor MME szakcsoportjai
egy alkalomhoz illő művelődési műsorral mutatkoztak be,
melyben fellépett Törköly Krisztina, Muhi Dániel népdalés szólóénekes, valamint Kónya Leon szavaló. A műsort
követően Kalapis Sztoján atya megáldotta az új szobrot,
melyre koszorút helyezett el a Magyar Nemzeti Tanács, a
Vajdasági Magyar Szövetség, Muzslya helyi közösségének
tanácsa, a Road Flyers Motorosklub, Mindszent városa és
a helybeli Steel Riders Motorosegyesület, a VMSZ muzslyai
és nagybecskereki helyi szervezete, a Muzslai Petőfi Sándor
MME, a Szórványközpont és a civil szervezetek.
Most már Muzslylán is van Szent István-szobor

Gravírozás művészete
üvegen

M

indig vonzottak a képzőművészeti alkotások. Kerestem az utat, a saját utamat, így több kézimunkát is
készítettem. Próbálkoztam őseink örökségét megőrizni, ami azt is jelentette, hogy fehér vászonra varrtam, így
készítettem asztalterítőket, díszpárnákat, falvédőket, mindezeket színes selyemcérnával. Ezen munkáimon mintegy csokorba gyűjtöttem a réti virágokat. Közben megpróbáltam a festészetet is. Készítettem akvarellt, s egy időben tagja is voltam a
muzslyai nőszervezetnek, de valahogy ott sem találtam meg
magamat, mert a szervezetben bizonyos személyek munkáját emelték ki , főleg egyes kiállításokon. Valahogy éreztem,
hogy bujkált bennem a tehetség. Munkáimat bárhol kiállítot-

Borbély Tivadar

Felújított tantermek várják a diákokat
A

muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületének
munkatársai és diákjai a nyári, szünidei
időszakban is szorgalmasan tevékenykedtek: a Bánáti Magyar Pedagógusok
Egyesülete szervezésében ötödik, illetve

Szépülnek a tantermek az iskolában

harmadik alkalommal rendeztek német
nyelvi-és logikai tábort, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete pedig 16.
alkalommal szervezte meg a Kincsestarisznya honismereti és anyanyelvápoló
tábort, melyen a diákok a nyelvművelés

mellett kézműves foglalkozásokat, népdalokat és néptáncokat is elsajátíthattak.
Molnár Attillától és Varga Rozáliától,
az iskolaigazgató-helyettesétől és segédjétől megtudtuk, hogy a minap felújítási munkálatok is kezdődtek az iskola központi és a Szervó Mihály utcai
épületeiben. A munkások többek között
meszelnek, a parketta javítása, csiszolása és lerakása körül ügyeskednek, ajtókat festenek, csempéznek és új mosdókat állítanak fel.
Az említett munkálatokon kívül valamennyi tanterembe új székek, asztalok és felszerelések is kerültek, továbbá néhány kiszáradt, illetve az épületet
veszélyeztető fák is kivágásra kerültek,
melyek helyére az intézmény tanulói új
facsemetéket fognak ültetni és egy parkot is létesíteni.
A felújítási munkálatokat a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási
és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és Nagybecskerek önkormányzata támogatja.
Borbély Tivadar

Hofgezan Valéria
tam- elismerésben részesült. Mindez még nagyobb erőt adott
arra, hogy egy újabb technikával próbálkozzak, ezért került
sor arra, hogy üvegre gravírozzak, - vallotta látogatásunk
alkalmával vendégfoglátónk, Hofgezan Valéria.
Ahogyan elmondta Valéria, őt már gyermekkorában vonzotta a templomok színesüveg ablakai. Üvegfestészettel is
próbálkozott, az átlátszó felület átlátszó festékkel való díszítésével. Azonban csakhamar vette a bátorságot, és üveggravírozásra tért át. Nincs kialakult stílusa, de kézügyessége, türelme, és a sok ideje sikert hozott számára. Eddig elkészült munkái közé sorolható a tükörre, pezsgő,- pálinkás, és boros üvegekre való gravírozás. Munkájában megtaláljuk
a réti virágokat, a nyíló rózsát, a parasztember legértékesebb
vagyonát, a lovakat különféle alakokban, de megörökítette
a muzslyai rét tanyavilágát, a gémeskutakkal egyaránt. Valéria már tíz éve foglalkozik ezzel a technikával (gravírozással, vagy más néven üvegkarcolással ).
Egy napon össze kell szednem az erőt, a bátorságot, hogy olyan műveket készítsek el, amely elegendő lesz egy önálló kiállításra .
Précz István
Az oldalt készítette: Jenovay Lajos
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ
ПРОДАЈА
- ЗАМЕНА
Продајем или мењам за стан, викендицу

са 7 ари плаца са воћњаком, на потезу Козлук
(вода, струја). Површина викенд куће 51 m2 +
40 m2 поткровље + гаража. Тeл. 063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50 m2 две целине,
у Југ Богдана, нова градња, одмах усељива
без улагања. Два ланца земље потез Јарак и
шиваћу машину„Багат“. Тел. 064/186-52-44.
Продајем викендицу у Делиблатском
песку, код Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја. Тел. 064/227-48-17
и 013/851-066.
Кућа на продају у Вршцу, 2. октобра 83.
Тел. 832-864.
На продају кућа старије градње у Вршцу,
Хероја Пинкија 72. Тел. 064/144-34-32.
Продајем кућу 160 m2, у Избишту, на 53
ара плаца. Тел. 869-116 и 063/85-73-135.
На продају плац од 12 ари код фабрике
„Моја вода“ у Месићу и плац од 22 ара у
центру Уљме. На оба плаца вода, струја, плин,
телефон и асфалтни пут. Тел. 064/047-55-24.
На продају нов трособан стан, 70 m2, преко
пута Гимназије (интернет, клима, интерфон,
кабловска, паркети...). Тел. 063/869-16-52.
Продајем двособан стан код Аутобуске
станице у Вршцу, може и намештен. Цена
25.000 евра, није фиксна. Тел. 060/0722-005.
Продајем легализовану викендицу,
вода, струја, 40 m2, веранда и плоча за
даље грађење у приземљу. Код табле „
Трујино насеље“, поред пута, супер за ловце,
риболовце. Тел. 069/799-853.
Продајем у Панчеву укњижену кућу- стан
67 m2, у близини школа, болнице, Беовоза,
аутобуске и центра. Тел. 063/75-79-722 или
064/13-23-663.
На продају кућа 110 m2 у Иве Андрића 10,
Вршац (код помоћног стадиона) Тeл. 064/41199-94 и 062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у Вршцу Вука
Караџића 4, 2. спрат, парно грејање, клима,
телефон. Тел. 852-252 или 064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у Вршцу, Улица
Јоргована 18. Тел. 060/494-92-52 или 838-915.
Продајем кућу у Павлишу, Улица С.
Стефановића 1А, на плацу од 5 ари, куће је
150m2 и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или 838-915.
На продају кућа на 7 ари плаца, у Вршцу
Страхињића Бана 6. Тел. 013/806-627 и 013/837472.
На продају плац од 1.140 m2 у Ловћенској
улици и њива од 61 ари, у потезу Слатина. Тел.
064/425-29-55.
Продајем или мењам стан у Новом Саду
за стан у Вршцу. Стан је укњижен, 57 m2, у
новоградњи, на 2. спрату, има сопствено
централно грејање, близу центра. Тел.
062/611-301.
Продајем плац од 797 m2 са пројектном
документацијом и урађеним темењима. Плац
се налази у Карпатској улици у Вршцу. Тел.
063/239-690.
Продајем двособан стан 48 m², у Вршцу
код језера, реновиран, грејање ТА и гас, клима,
интернет СББ и телефон, интерфон и бокс у
згради 12 m². Цена 23.500 евра. Тел. 060/0722-005.
На продају приземна кућа од око 80
m² на 8 ари плаца, у Вршцу, у Улици Живе
Јовановића 13. Вода, струја, плин, телефонски
прикључак. Тел. 013/806-441.
На продају дворишни стан ( двособан
и гарсоњера), поглед на Булевар Жарка
Зрењанина 73/3. Цена по договору. Хитно!
Купујем
око
четири
хектара
пољопривредног земљишта у КО Вршац. Тел.
063/551-403.
Купујем гарсоњеру у згради, у Вршцу. Тел.
062/81-77-153.
На продају кућа са поткровљем од 250 m²,
са гаражом и нус просторијама на плацу од

1000m². Кућа је нова, сређена, у Вршцу
Панонска 54, могућа замена за стан. Тел.
060/353-41-63.
Купујем гарсоњеру у згради у Вршцу.
Тел. 062/81-77-153.
Продајем кућу у Новом Козјаку на
14 ари, стамбени простор 110 m2, струја,
вода, плин, телефон. Без улагања.
Идеално за пензионере. Тел. 013/648-228.
На продају кућа 90m2, изнад
Миленијума, на 390m2 плаца. Тел.
064/127-58-74.
На продају кућа 100 m2, у Павлишу,
Првомајска 12. Плин, телефон, башта,
одмах усељиваможе и замена за стан.
Тел. 064/357-90-44 и 013/2891-448.
На продају плацеви у Павлишу (шест
плацева сваки по 1.600 m2) код стадиона,
вода, плин, Тел. 064/357-90-44 и 013/2891448.
Купујем гарсоњеру у Вршцу. Тел.
062/81-77-153.
Хитно продајем једнособан стан од
40m2 у Београду, насеље Борча. Усељив.
Цена 27.000 евра. Телефон: 0638493348
Продајем кућу у центру Велике
Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица у Јабланцима,
воћњак, виноград, градску воду, телефон
и базен за кишницу. Легализовано.
Погодно за пчеларе. Тел. 830-416.
Продајем трособни стан од 66 m2, у
солитеру, и викендицу у потезу Широко
било на плацу површине 16 ари. Тел.
063/767-59-25.
Продајем или мењам за једнособан
стан викенд кућу у Козлуку од 100m2,
вода, струја на 7 ари плаца, десна страна,
200 метара од асфалтног пута. Тел. 831594.
Продајем плац 1.100m2, на брегу
између „Славише“ и Куле, са водом,
телефоном ,струјом, грађевинска зона.
Тел. 063/551-403.
Продајем кућу 102m2 стамбеног
простора, у ужем центру града, на плацу
770 m2. Кућа је одмах усељива. Тел.
063/87-81-872.
Продајем новију спратну кућу са
двориштем и баштом, у Панонској улици,
у Вршцу. Тел. 064/90-30-439.
Купујем гарсоњеру у Вршцу. Тел.
062/817-71-53.
На Булевару Жарка Зрењанина,
дворишни стан на продају. Тел. 061/1522976.
На продају нова кућа (70 m2) и стара
(70 m2) на плацу од 4,75 ара, у Улици Југ
Богдана. Тел. 838-284 и 064/204-95-08.
Кућа на продају у Вршцу, преко
пута ЈАТ-а, Подвршанска 21 или Улица
Јоргована 5, са комфорним станом од 88
m2, гаражом и оставом у сутерену од 50
m2, на плацу од 492 m2. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Киоск на продају или издавање,

Улица Жарка Зрењанина 28, код Дома
пензионера. Информације на 062/6313-66.
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. 064/27-17217.
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. 013/807337 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 061/15-22976.
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-

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. 063/19712-64.
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. 069/51212-04.
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 гарсоњеру у строгом центру,

изнад робне куће, са централним
грејањем. Тел. 064/51-52-245.
Издајем дворишну гарсоњеру са
засебним улазом. Тел. 064/393-17-17 и
013/931-258.
Издајем једнособан намештен стан у
центру Вршца. Тел. 062/80-98-613.
Издаје се локал у Стеријиној улици
број 53, може и продаја. Тел. 837-776 и
064/370-26-05.
Издајем двособан намештен стан
у центру града. Тел. 064/186-50-41 и
064/481-14-53.
Издаје се соба за ученице близу
Педагошке школе, има централно
грејање. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285.
Издаје се стан 30 m2 у Мирјеву3,
Звездара, у Бограду, потпуно намештен
и опремљен, нова зграда (тв, клима,
машина за веш...) близу почетне

станице многих аутобуса, веза са целим
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 013/ 838585.
У Панчеву код Стоматолошког
факултета,
издајем
студентима
једнособан стан 40 m2, комплетно
опремљен, кабловска, телефон,
централно грејање. Тел. 065/40-11-886.
Издаје се двособан намештен стан,
Првомајској улици, студентима и
ученицима. Тел. 063/77-17-350.
Издајем локал 27 m2 у Гаврила
Принципа 50а. Тел. 830-853 и 064/20495-08.
Издајем стан 30 m2 у Новом Саду,
потпуно намештен у близини Сајма и
Медицинског факултета. Тел. 060/6519502.
Издајем трособан стан у Хемограду.
Цена 150 евра, плус трошкови. Тел.
060/08-36-847.
Издајем једнособан намештен стан са
одвојеним комуналијама. Тел. 064/3512-026.
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.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРШАЦ ОБАВЕШТАВА СВА
ЗАИНТЕРЕСОВАНА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА ДА ЋЕ СЕ ПРВИ КРУГ
УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ОРГАНИЗОВАТИ 22. И 23. СЕПТЕМБРА 2015.ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ СА ПОЧЕТКОМ, У 14,00 ЧАСОВА.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА НАДМЕТАЊЕ ЈЕ 21.09.2015. ДО 15,00
ЧАСОВА, НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ.
ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ ОПШТИНСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.
ТЕКСТ ОГЛАСА ОБЈАВЉЕН ЈЕ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БР.8/2015, НА
ВЕБ СТРАНИЦИ www.vrsac.org.rs, НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА МЕСНИХ
КАНЦЕЛАРИЈА И ЛОКАЛНИМ СРЕДСТВИМА ИНФОРМИСАЊА.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _______________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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.

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.
ИЗДАЈЕМ СТАН, ЈЕДНОИПОСОБАН 43m2,
НАМЕШТЕН. НА ВОЈНИЧКОМ ТРГУ КОД
МАЛЕ ПОШТЕ, У БЛИЗИНИ ХЕМИЈСКЕ
ШКОЛЕ. ПЛАЋАЊЕ МЕСЕЧНО. ЗА ПЛАЋАЊЕ
3 МЕСЕЦА УНАПРЕД - ПОПУСТ. Тел: 061 2849-860

ОБАВЕШТЕЊЕ

У Вршцу, 28.08.2015. године
				

Број

име и презиме даваоца купона

663.

НАЧЕЛНИКОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Јован Кнежевић

ОБАВЕШТЕЊЕ
СЛУЖБА
ДЕЧИЈЕ
ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ
ВРШАЦ
ОБАВЕШТАВА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, ДА
СУ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЕ ШКОЛСКЕ ПОТВРДЕ ЗА ДЕЦУ
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ОКТОБРА 2015.
ГОДИНЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ.
ШКОЛСКЕ ПОТВРДЕ СУ ОБАВЕЗНЕ ЗА УЧЕНИКЕ УЗРАСТА
ДО 19 ГОДИНА, ДО КАДА ИМ И ПРИПАДА ПРАВО НА ДЕЧИЈИ
ДОДАТАК.
КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТКАК У ОБАВЕЗИ СУ
ДА ПРИЈАВЕ ПРОМЕНУ - ПРЕСТАНАК ШКОЛОВАЊА КОЈА ЈЕ ОД
УТИЦАЈА НА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД
ДАНА НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ, У СОБУ БР. 2 ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИЛИ О ТОМЕ ПИСМЕНО ОБАВЕСТЕ СЛУЖБУ.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 4. септембар 2015.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
РАЗНО

Купујем пољопривредно земљиште у КО
Вршац. Тел. 063/551-403.
Помагала бих у кућним пословима
старијој особи или породици, може и чување
деце. Тел. 063/159-14-48.
На продају лежај самац, комода за
постељину и фотеља потковица. Цена 10.000
динара. Тел. 063/429-659.
Продајем нове чамове греде 12 комада,
од 8 метара (12х12 cm), сушене 4 године старе.
Тел. 063/551-403.
Повољно продајем регал, два кауча, две
фотеље и бицикл. Тел. 013/400-875 и 063/2805-99.
Продајем три алуминијумска прозора
(180х0,95 m). Повољно. Тел. 063/88-29-782.
Продајем берач кукуруза „Сем- потер“
еко 3500. Тел. 063/551-403.
На продају кантар вага до 500 кг и
фасадна цигла црвена. Тел. 062/144-65-83.
На продају четвороделни регал, два
кауча, две фотеље и дечји мушки и женски
бицикл. Тел. 013/400-875 и 063/28-05-99.
Хитно потребна жена за помоћ у кући
старијој женској особи, у Избишту. Тел.
064/390-62-76.
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. 064/5983898
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. 062/85670-56.
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: аутомобил Заставу 101,

ауто приколицу, спољне ауто гуме,
4 алу фелне за Југо, гаражна врата,
електро писаћу машину и стаклене
тегле. Тел: 063/275-986.
Продајем аутомобил марке
„Тавриа“ 1991. годиште, уграђен плин,
регистрован до септембра 2015. Ауто

је у изванредном стању, гаражиран.
Продајем и делове за „Тавриу“ и
комплет мотор са мењачем за Фићу.
Тел. 064/991-22-21.
На продају југо45 са уграђеном
куком у одличном стању. Цена 300
еура. Тел. 2891-209.
Продајем Мазду 626, 1997.
годиште, регистрована до марта
2016. Тел. 2891-209.
На продају Опел Вектра Ц,
регистрована до априла 2016. Цена
4.300 евра. Тел. 064/514-4158.
Мерцедес дизел 190 д на продају.
Тел. 065-835-82-50.
Продајем опел корсу АЦЦ 1100
кубика, 1990. годиште, регистрована,
у солидном стању, цена 500 евра. Тел.
064/18-65-244.
Купујем скутер од 49m3, у добром
стању, новије производње, пежо 49
м3 , пјађо 49 m3 или кумко 49m3. Тел.
069/13-81-940.
Продајем „заставу 128 скала“,
1989. годиште. Тел. 805-192.
Продајем
Ладу
караван,
офарбана, мотор и гуме одличане,
тек регистрована. Може и замена за
разно. Тел. 063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д. Тел.
065/835-82-50.

Продајем југо 55 регистрован
у солидноим стању. Тел. 062/88051-27.
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. 064/07-66093, michaelgulik@web.de
На продају опел кадет суза,
1986. годиште, 1300 кубика, на
бензин и гас, атест за гас важи
до 16.05.2018. регистрован до
26.11.2015. Цена 250 евра.Тел.
063/311-079.

ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“

ИЗДАЈЕ У ЗАКУП

путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:
1. Пословни простор-локал , ул.Николе Тесле бр.1,у површини од 14m2 са почетном
ценом од 4.900,00 динара месечно без ПДВ-а.
Локал се издаје на одређено време од две године у виђеном стању.
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и фактурисати у складу са
Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која доставе уредну,
писану и благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно понуда која садржи
следеће елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број текућег рачуна и назив
банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни орган, копију
решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико
је у систему ПДВ-а, копију депо картона код пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо картона код пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена мера забране
обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву подноси правно лице или
предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ закупац
пословног простора којим управља Јавно предузеће или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене у просторијама ЈП за стамбено
пословање „ВРШАЦ“ приликом подношења пријаве;
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном надметању
односно отварању писмених понуда.
Комисија одбацује непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа односно до суботе
12.09.2015.године .
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве на деловодник
Јавног предузећа „ВРШАЦ“. Предаја на деловодник Предузећа се може извршити до петка
11.09.2015.год. до 14 часова.
Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 14.09.2015.године са
почетком у 13 часова у просторијама ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“Вршац.
За све ближе информације и могућност разгледања понуђеног локала
обратите се ЈП“ВРШАЦ“Вршац, Никите Толстоја бр.3,тел.бр. 013/ 823-642.
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ЏЕСИ ЕНДРУЗ:
УМИРУЋА, ЕРЛ И ЈА

МИЛИЦА ЂОЛИЋ, УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“:

ЖИВОТ ЈЕ КАО
ФИЛМ КОЈИ НЕМА
РЕПРИЗУ...

Грега и Ерла одувек је повезивала
нека посебна спона, али то није било
пријатељство. Одгајани у сасвим
другачијим породицама, Ерл и Грег
постали су блиски захваљујући
њиховој великој љубави према
филмском свету. Овај занимљиви
двојац би након сваког одгледаног
филма снимао своју верзију, која
би због лоше расвете, недостатка
глумаца, лоше наученог текста и
многих других недостатака била
окарактерисана као филм који
није за „туђе очи“. Њихову рутину
једног дана прекида Грегова мајка
са трагичном вешћу – његова
другарица из детињства са којом
већ годинама није разговарао има
леукемију, умире. Приморан да
погази своје мишљење о томе, Грег
одлази да види Рејчел. И тако, Рејчел
постаје велики обожавалац филмова
који су снимили Грег и Ерл, поставши
прва особа која их је икада видела. А
онда болест долази по своје...

куЛфилм
АЛЕХАНДРЕ АЖИА:
РОГОВИ

ЉУБАВ БОЛИ КАО
ПАКАО...

У градићу Гидеон, надомак
руралног подручја Америке, цео
град устао је против младића
оптуженог за брутално убиство
своје девојке. Захваљујући његовом
другу Лију који је адвокат, Иг Периш
се још увек налази на слободи.
Полицијска истрага је врло спора
због чега Иг пролази кроз праву
агонију, свестан да га многи сматрају
злочинцем, иако он то није. Чак му
и отац и мајка окрећу леђа. И да све
буде још горе, Иг се једног јутра буди
са роговима на глави... Иако му на
почетку представљају праву сметњу,
Иг убрзо примећује да захваљујући
роговима успева да сазна мрачне
тајне својих суграђана. Сматрајући
их благословом, Иг прихвата рогове
који су му изразли као дар, надајући
се да ће му помоћи да сазна ко је
убио његову девојку...

ПЕТАК • 4. септембар 2015.

НЕПОШТОВАЊЕ ТУЂЕГ УСПЕХА ОД СТРАНЕ
ОКОЛИНЕ УМЕ ДА ЗАБОЛИ!

Колико ти је одрицања,
труда и рада било потребно
да би дошла до звања ученице
генерације и да ли сматраш да
ова титула са собом носи неку
врсту одговорности коју треба
оправдати?
Да бих дошла до звања
ученице
генерације
било
је потребно много труда,
одрицања и подршке моје
породице и пријатеља. За овако
велики успех није било довољно
залагање само у осмом разреду,
већ се рачунао и рад током
претходних година школовања.
На првом такмичењу учестовала
сам још у другом разреду, тада
сам остварила добре резултате
и
показала
интересовање
за такав вид доказивања
знања. Наредних година нова
такмичења одвела су ме и у друге
градове, основне школе, па чак и
на факултете где сам упознала
много деце која се труде попут
мене. Није ми жао ни једног
тренутка проведеног у вежбању
задатака, учењу и понављању
градива. Сва та одрицања
довела су ме до великог успеха,
и много ми помогла у даљем
школовању. Наравно, сматрам да
звање ученице генерације треба
оправдати у многим ситуацијама
на које ћу наићи, а ја ћу се
потрудити да то и урадим тако
што ћу наставити да проширујем
своје знање.
У којој ћеш средњој школи
наставити своје школовање,
због чега си се одлучила баш за
њу и да ли мислиш да је сваки
виши степен образовања
корак ближе бољем радном
месту?
Своје
даље
школовање
наставићу у Школском центру
„Никола
Тесла” у
Вршцу.
За
ову
школу
одлучила
сам се јер је у склопу ње и
Економска школа, а последњих
година показала сам велико
интересовање за економију.
Одлучила сам се за смер
финансијског администратора
за који је ове године било
много
заинтересованих,
а
конкуренција је била заиста
велика.
Још
увек
нисам
размишљала о факултету, четири
године за размишљање о томе су
преда мном. Свакако мислим да
сваки виши степен образовања
значи много када су будућност
и запошљавање у питању, због
чега и желим да наставим са
усавршавањем свог знања и
након средње школе.
Да ли мислиш да је
квалитет школовања у Србији
на задовољавајућем нивоу

Петнаестогодишња Милица Ђолић уложила је много труда,
одрекла се многих ствари и уз подршку своје породице и пријатеља
успела да се избори за звање ученице генерације Основне школе
„Паја Јовановић“. Иако пут до успеха није био лак, Милица каже да
јој није жао времена које је провела учећи, него људи који успех ње
и њених вршњака не цене довољно, већ га неретко и исмевају. Ова
успешна Вршчанка сматра да су и поред добре воље наставника
који су дали све од себе да помогну ђацима,у просветном штрајку
који је наступио крајем прошле године највише изгубили они који
су завршавали основну школу, времена за надокнаду изгубљеног
било је мало. Ипак, Милицу чак ни то није омело у остваривању
њених циљева. Своје даље школовање Милица ће наставити у
Школском центру „Никола Тесла“, где ће се кроз образовни профил
финансијског администратора припремати за нове изазове који је
чекају у будућности.

и да ли млади људи који су
успешни и интелигентни попут
тебе имају довољно снажну
подршку околине у развијању
својих талената?
Мислим да је квалитет
школовања
у
Србији
на
задовољавајућем нивоу, али се
много тога може побољшати.
Неки наставници и професори
би можда могли да примене
неке нове методе подучавања и
потруде се да имају бољи приступ
деци. Такође мислим да млади
који су интелигентни и успешни
немају подршку околине, не
цене се онолико колико би
требало. Многи људи нимало не
поштују нечије знање и успех,
много више цене материјалне
вредности, и понекад то уме да
заболи. Све нас који се трудимо
и успех видимо у знању вређа
то што околина то не поштује, а
некад чак и исмева.
Од новембра 2014. године
па све до априла ове године
трајао је најдужи просветни
штрајк у историји српске
просвете. Колико је овај
штрајк утицао на тебе као
ђака и да ли сматраш да си
у потпуности надокнадила
градиво пропуштено током
тог периода?

Када је у питању штрајк
који је наступио у току прошле
школске године, сматрам да смо
сви ми који смо у том периоду

завршавали основну школу
највише изгубили. Директор
и наставници у мојој школи
потрудили су се да нам помогну,
тако да штрајк није трајао дуго
колико и у другим школама.
Али и поред тога мислим да смо
изгубили много припремних
часова за пријемни испит и
такмичења. Сви наставници су
се трудили да надокнадимо
изгубљено, али мислим да за то
и није било довољно времена.
Свима нама била је лепа помисао
на више слободног времена, али
смо баш то време користили за
надокнаду изгубљеног градива.

Штрајк нам у сваком случају није
донео ништа добро.
Живимо у времену у којем се
знање не цени као раније због
чега неретко долази до тога да
су успешни ђаци на мети мање
успешних. Како изгледа бити
ученица генерације у једном
таквом тренутку и колико је
тешко убедити такве особе у
то како је образобање важан
алат за креирање њихове
квалитетније будућности?
Иако живимо у времену у
којем се знање не цени, веома
сам поносна и срећна због свог
успеха. Углавном не обраћам
пажњу на туђа мишљења и
лоше коментаре на тему мене
као ученице генерације. Сви
моји пријатељи као и родитељи
подржавали су ме у остваривању
успеха и свесни су да знање
много вреди. Наравно, постоје
и особе које не мисле тако, не
цене моје знање. И поред тога ја
немам потребу да их убеђујем у
супротно, то би било напорно, па
чак и неизводљиво.
Након свих обавеза у
школи, тестова, одговарања
и нових сазнања вероватно
ти остаје јако мало слободног
времена које можеш да
посветиш себи. Како најчешће
проводиш то слободно време
и да ли се чак и тада трудиш да
научиш нешто ново?
Своје слободно време којег и
нема много најчешће проводим
са друштвом, волим да се дружим
и стичем нове пријатеље. Често
посећујем Градску библиотеку,
читам чланке на интернету и
проширујем своје знање. Своје
време волим да проводим и са
породицом, а највише волим
шетњу по природи.
Да ли си као мала имала
визију особе каква би желела
да постанеш када порастеш,
колико се та визија од тада па
до данас променила и чему
би волела да се посветиш у
будућности?
Као и свако дете, много сам
маштала о томе шта ћу бити
када одрастем. Али моје визије
мењале су се све до данас, и
верујем да ће се мењати и у
будућности. Занимљиво је то
што сам као мала волела да
се играм игара у којима бих ја
глумила банкара, а сада сам
се определила за образовни
профил који ме упућује на то
занимање.

куЛист

уређује: Иван Арадски
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МАМЕ И БЕБЕ

ВРШАЧКА КУЛА

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом овонедељне посете Породилишту
Опште болнице Вршац, репортер „Вршачке
куле“ фотографисао је маме и бебе. За први
осмех сликале су се: Кристина Николић и син
Стефан Мојсилов, Марина Николић и мали
Реља, Мирјана Путица и синчић Стефан,
Катарина Алексић и мали Огњен, Александра
Мркобрада и девојчица Николина, Драгана
Златанов и ћеркица Сава, Кристина Вучићевић
и син Милош.
A.Б.

Кристина Николић

Марина Николић

Катарина Алексић

Драгана Златанов

Кристина Вучићевић

Мирјана Путица

Александра Мркобрада

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа Општине Вршац, година
10, број 127, 28. новембар 1984.

ЈАЊИЋ ПРЕДСЕДНИК ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

На првој седници
н о в о и з а б р а н о г
Председништва
Покрајинске конференције
Савеза
социјалистичке
омладине
Војводине,
која је одржана 20.
новембра у Новом Саду,
за председника је изабран
Милан Јањић из Вршца.
Јањић је пре избора за
председника војвођанске
организације
младих,
обављао успешно веома

одговорну
дужност
председника Комисије за
друштвено - економске
односе ПК ССОВ.
Иначе, Јањић је био
председник
Општинске
конференције ССОВ у
Вршцу, а до одласка на
одговорне функције у
ПК ССОВ радио је на
пословима општенародне
одбране и друштвене
самозаштите у СОУР ПИК
“Агропанонија”.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 20, број 319, 25. новембар 1994.

ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ

СРПСКО ДОБРОТВОРНО
ДРУШТВО “ЗОРА”

Недавно је у Вршцу
основано
Српско
добротворно
друштво
“Зора” са основним циљем
да помаже угроженим
људима са нашег подручја,
а затим у складу са
могућностима и из осталих
крајева Србије и подручја
где жице Срби. Оснивачи
овог хуманитарног друштва
су: Славиша Симовић
(председник), Александар
Мак
(потпредседник),
Душан Којић (секретар),
Љубисав
Шљивић,
Никола
Медаковић,
Милан Радовић, Милан
Стефановић, Душан Грујић,

Љубодраг Кнежевић, Јован
Кљајин и Лазар Гутеша.
Српско
добротворно
друштво
“Зора”
је
нестраначко, а чланови
могу бити сви људи спремни
да помогну сиромашнима и
бескућницима без обзира
на то којој нацији и вери
припадају. Први задатак
оснивача је да омасове
чланство и евидантирају
људе којима је неопходна
помоћ.
Привремено
седиште Друштва налази
се у Хаџи Продановој 2,
у простору Ауто школе
“Семафор”.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 30, број 571, 19. новембар 2004.

СПОРТ И АФИРМАЦИЈА ПРИРОДНИХ ЛЕПОТА ВРШАЧКОГ БРЕГА

КОШ ЗА ЗДРАВО УЖИВАЊЕ

Новоизграђени
кошаркашки
терен
код
Планинарског
дома, свечано предат
на
коришћење
младим
генерацијама
потенцијалних
великана овог спорта,
као и рекреативцима,
обогатиће
садржај
понуде
објекта
планинара и допринети
афирмацији природних
потенцијала Брега, као
део програма развоја
новоустоличене локалне
власти.

Иницијатори
идеје
Фондација и Концерн
“Хемофарм”
и
ПСД
“Вршачка кула”, заједно
са десетак донатора,
вршачких
предузећа,
успешно су реализовали
пројекат са жељом да
се обогати свеукупна
понуда нашег града
који ће бити домаћин
предстојећег Европског
првенства
у кошарци
наредне године.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Ј. Е.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

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.

АНДРИЈА ВАСИЋ
Прилог монографији града Вршца (7)
9. октобар 1817. остаће у
аналима града неизбрисан.
наиме тога дана имао је град
Вршац ту срећу да поздрави
цара и краља Франца I на
својим зидинама и тада је
Вршац проглашен слободним
краљевским градом.
Одлука о овоме је следећа:
“ У процени битних заслуга
које је општина камералног
тржишта
Вршац
стекла
својом
непоколебљивом
верношћу,
приврженошћу
и у различитим временима
поднесеним жртвама за МЕНЕ
и државу, осећам потребу да
га уздигнем у ранг краљевског
слободног града. Сходно томе
по мојој вољи иде се за тим
да чим поменута општина
својим основним средствима
подмири камерални ерар, који
јој пружа обављена плаћања
и среди преостале односе по
постојећим прописима, за шата
се има послати у споразуму
са
општом
дворском
канцеларијом једна властита
политичко-камерална
комисија на лице места,

за шта ћу ЈА истовремено
овластити угарску дворску
канцеларију
да
именује
политичког комесара - како би
се испоставила привилегија за
чију сврху ће царска дворска
канцеларија бити надлежна
да се одмах споразуме са
дворском комором како би се
што пре мој налог остварио.”
Вршац 9.10.1817.
ФРАНЦ
Следствено томе прешле
су урбаријалне и регалне
бенефиције тачно од 1.9.1818.
са камералне власти на
градску скупштину.
у једној каснијој одлуци
датираној
од 13.4.1821.
речено је између осталог:
“Тек када општина потпуно
намири зајемчени интерес
из прошлости за преузете
урбаријалне
и
регалне
бенефиције, те положи први
део трећине релуитне своте,
може да следи ослобађање
ове општине господарског
права на суду по неопходним
прописима.”
“Израда
краљевске

дипломе пак, чиме се иста
одваја и од јурисдикције
дотичне комуне, одгођена
је све до тренутка када буду
завршени уводни преговори
политичких власти у односу
наведене општине, ради чијег
убрзања та моја одлука има
да буде саопштена угарској
дворској канцеларији.”
На основу ове две одлуке
сагледава се прави разлог
зашто град Вршац није
одмах достигао слободно
градско уређење, јер је
наиме претходно морало
да се процене предмети
преузети од коморе и изведе
споразумни релуитни уговор.
По променљивим новчаним
односима
два
пута
је
предузета процена и трећи пут
је ратификован.
У
почетку
је
слободноградска
релуитна
цифра по процени из године
1815.
износила
1.504.399
фл(орина) 48 1/4 кр. бечке
валуте. Године 1820. иста
цифра је утврђена на 618.986
фл. 20 1/2 кр.

КРИШТОФ БАУМАН - ПРИЛОЗИ ЗА ХРОНИКУ ВРШЦА (9)
1841.
Почетком
октобра
под
надзором
господина
рачунополагача и одборника
Матијаса Шенборна у долини
која пролази јабучким пољем
ископани су бунари на трошак
немачке општине: један од
куштиљског пута око средине
имања Ленхарта Биглера, други
по шпицу Галона код њиве
Фридриха Гимбингера, а трећи
бунар је остао незавршен, јер се
код петог хвата дубине урушио
пошто се наишло на живи песак.
- Ове године месеца јуна,
сходно општинској одлуци,
начињен је тор за телад и ради
заштите од дивљих животиња,
као и од нвремена саграђена
је шатала од коља и покривена
шиндром. Број телади био је
115.
- Баш ове године изабрани
су први чувари поља и то паул
Цвелфер и Јакоб Глезер. Према
земаљско-урбаријалном закону
они су били одговорни за сваку
штету начињену у пољу, а за
чување добијали су сваки од
сваког јутра 18 крајцара б.(ечке)
в.(алуте) и то 9 крајцара од
власника, а 9 из општинске касе.
- У децембру ове године
почело се са копањем бунара код
плантажне баште (расадника) а
завршено је 20. фебруара 1842. (1)
(1)
Расадник се налазио на крају

1842.
- 20. јануара био је велики снег
и хладноћа је била између 18 и
19 гради све до краја фебруара.
(гради по Реомиру, а по Целзијусу
температура је била -22 до -24
степена).
- Жетва пшенице одлична. јечам
и кукуруз средњи, сено издашно,
пасуљ и остале махунасте биљке
мање.
- Цена вина у почетку 1 флорин
и 30 крајцара до 3 флорина бечке
валуте.
- баш ове године одмах након
општинске одлуке саграђен је и
у бело окречен велики салаш на
место тора за говеда.
1843.
- Од месеца новембра 1842. до
фебруара ове године било је мало
снега и хладноће, али непрекидно
је било кише и магле, тако да су
улице и путеви скоро четири
месеца били непроходни за тежа
кола. Од 13. фебруара било је лепо
време и топла температура, тако
да су 27. фебруара бадем, кајсија
и брсква цветали, а 4. марта многи
виногради су окопани, а многи и
орезани. Од 4. марта увече до 5.
ујутру пао је снег висок око 6 цола
(цол 2,615 цм). 6. марта опет снег,
који се као и прошли пут, ипак
брзо отопио. Крајем марта и читав
данашње Скадарске улице која се
због тога дуго звала Расадничка

април била је велика хладноћа
и мраз, тако да су велике штете
биле не само у виноградима, већ и
у воћњацима. Пошто су касније и
гусенице пустошиле тако да је ове
године у Банату воће било права
реткост.
- Шинек пшенице био је 1
флорин и 30 крајцара до 3
гулдена , а кукуруза 1 флорин и
45 крајцара, јечам 1 флорин и 6-12
крајцара. Берба грожђа почела је
28. септембра.
- 23. септембра ове године
дошао је ц. к. дворски саветник
Бозавец као краљевски комесар у
пратњи господе књиговође Јохана
фон Хиндеа и практиканта Јохана
Мецера ради испитивања више
оптужби против два службеника
Магистрата, због чега је тадашњи
господин виши нотар напустио
своје место и стављен је под
истрагу. Из тог разлога, наиме због
нечувеног понашања са пијачним
цедуљама суспендован је такође и
вице-нотар.
- У августу подигнути су зидови
око римокатоличког гробља и то
према Градском парку и према
Црквици, оба на трошак немачке
општине. Исте године је ископан
бунар и подзидан каменом иза
црквице. то су урадили Себастијан
Еберхард и Кристијан Тич и око
њега су посадили разноврсно
шумско дрвеће.
(Baumschullegasse)
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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

DOO

KeramikA
Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Резултати 3.колa

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 3. КОЛО

ВРШЧАНИНА ЗАЧЕЉУ ТАБЕЛЕ БЕЗ ПОСТИГНУТОГ ГОЛА

“ПЕТАРДА” У СУБОТИЦИ

Оџаци 3:1 Раднички (НП)
Слога 0:2 Дунав
Цемент 1:0 Банат
Долина 1:2 Раднички (Ш)
Сента 1:0 Борац (С)
ТСЦ 2:1 Железничар
Омладинац 1:1 Раднички (СМ)
Бачка 1901 5:0 Вршац

БАЧКА 1901 - ВРШАЦ 5:0 (4:0)

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
1
1
1
0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 3. кола
Вршац Унитед 0:1 ЖАК
Пролетер (БК) 1:0 Раднички (К)
Јединство (НБ) 3:2 Славија
Слобода 3:2 Будућност
Слога 0:2 Козара
Младост (Л) 3:2 Раднички (С)
Црвена звезда (РС) 1:2 Полет
Раднички Зрењанин 4:2 Јединство(БК)

ТАБЕЛА
1Козара
3
2Раднички Зр. 3
3Славија
3
4Јединство (БК) 3
5Будућност
3
6Слобода
3
7Полет		
3
8Раднички (К) 3
9Слога		
3
10Раднички (С) 3
11ЖАК		
3
12Јед. (НБ)
3
13Младост (Л) 3
14Пролетер (БК) 3
15Вршац Унитед3
16Ц. звезда (РС) 3

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

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

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

9
9
6
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
1
0

Резултати 3. колa
Црвена звезда 1:2 Партизан (У)
Слога (БНС) 2:1 Вултурул
Младост (В) 3:1 Владимировац
Будућност (А) 4:1 БАК
Динамо 1945 2:0 Војводина
Младост (О) 3:0 Борац (С)
Јединство Стевић 2:0 Партизан (Г)
Раднички (Б) 0:3 Југославија

ТАБЕЛА
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

Тешки тренуци: Перица Ранков, капитен ФК Вршац

у оставци Урош Предић није се
обраћао јавности протекле седмице,
тако да коначан расплет врзиног

кола у овом тренутку није могуће
предвидети.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЗОНА БАНАТ 3. КОЛО

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА
ПАНЧЕВО

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

После три одиграна кола у
Српској лиги Војводина Вршац се
налази на самом зачељу табеле,
без иједног бода и без постигнутог
гола. На последњем гостовању у
Суботици, изабраници тренера
Бранка Савића положили су оружје
пред ефикасним домаћином још
у првом полувремену, када је
Илкић чак четири пута вадио лопту
из мреже. Упркос томе, Савић и
даље истиче добру атмосферу у
тиму апелује на стрпљење код
навијача.У наредном колу Вршац је
поново гост, овог пута Радничком
из Нове Пазове, прошлог викенда
пораженог у Оџацима, али саставом
који на свом конту има четири
бода, пре свега захваљујући чврстој
игри на домаћем терену. Овдашњи
љубитељи
фудбала,
посебно
навијачи Вршца, са нестрпљењем
су очекивали Скупштину клуба,
најављену за прошлу недељу (30.
август). Скупштина је требало да буде
изборна,како је писало у саопштењу
за јавност, међутим, не само да
јавност није била обавештена о
термину њеног одржавања већ,
како незванично сазнајемо, уопште
није одржана. Председник клуба

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

9
9
7
6
6
6
6
6
4
3
3
3
1
1
0
0

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПОНОВО РАЗОЧАРАО, ПОЛЕТ ИЗ ИЗБИШТА ПОЛЕТЕО У РУСКОМ СЕЛУ

НОВО РАЗОЧАРАЊЕ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

Домаћи терен као да је зачаран за
изабранике тренера Мирослава бељина
на старту сезоне. Вршац јунајтед не само
да у две утакмице пред својим навијачима
није освојио ни бод већ није успео ни да
затресе противничку мрежу. И стручни
штаб и навијачи слажу се у оцени да
су поједини играчи били недопустиво
неодговорни а да већина њих није била на
нивоу својих могућности. За такав приступ
кажњени су новим поразом. Новајлија у
лиги, кикиндски ЖАК, заслужено је славио
први тријумф ове сезоне.
Кикинђани су се вршачкој публици
представили као компактан састав, који
уме да игра на резултат. Једини погодак
био је дело искусног Попова у 62. минуту,
прави еврогол, после савршеног шута
спољним фелшом са ивице шеснаестерца.
О томе колико је Вршац јунајтед био убојит
на овом мечу довољно говори податак да
је најбољи појединац у његовим редовима
био је голман Познић. У првих 45. минута
Вршчани су имали иницијативу и већи

посед, али мало конкретних акција. Гости
су први запретили, у 15. минуту, Попов
је погодио стативу. Узвратио је Ракић
минут касније, када је на асистенцију
Тимића, погодио пречку. Најбољу шансу
за изједначење у другом полувремену
домаћи су имали у 69. минуту, када је после
центаршута Балога из корнера, Јовановић
шутирао главом а Чоћај парадом избацио
лопту у корнер.
За разлику од Вршчана, Избиштани
су се са гостовања у Руском Селу
вратили певајући. Полет је изненадио
домаћу Црвену звезду и са огромним
самопоуздањем ће у наредном колу
дочекати једног од фаворита за највиши
пласман, Раднички из Зрењанина.
Вршац јунјатед ће на Градском
стадиону, у комшијском дербију дочекати
Пролетер из Банатског Карловца. У саставу
неће бити Тимића, који је упарио картоне.
Меч се игра у СУБОТУ са почетком у 16:30
Победа у комшијском дербију лечи ране: Данијел ЧАСОВА.
Бељин

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 3. КОЛО

УЉМАНИ СЕ ЧАСТИЛИ У ПАВЛИШУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) - ПАРТИЗАН (У) 1:2 (0:1)

Комшијски дерби у Павлишу
обележио је треће коло Подручне
лиге Панчево у којем су гости из Уљме
бодове освојили головима Радоша
Војнова и Страхиње Јовановића.
Једини погодак за Црвену звезду
постигао је новајлија у тиму, Филип
Дрндарски. Други комшијски дерби
одигран је у Алибунару, где је било
много мање неизвесности. Домаћа
Будућност је убедљиво славила
против белоцркванског БАК-а (4:1).
На врху и на зачењу табеле нема

промена. Панчевачки Динамо, према
предвиђањима свих познавалаца
прилика у овом рангу такмичења,
сигурно граби ка титули првака.
Пред својим навијачима Динамо је
савладао Војводину из Црепаје (2:0).
Уз раме Панчевцима је и Младост из
Омољице која је убедљиво славила
на гостовању у Баранди (3:0).
Први пораз у новој сезони
претрпео је Вултурул, (1:2) против
Слоге у Банатском Новом Селу.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

КАНОНАДА
ВЛАЈКОВЧАНА

Резултати 2. кола: Јединство (Влајковац)
- Партизан (Кајтасово) 6:1, Борац (Врачев
Гај) - Потпорањ 1:1, Шевац (Кусић) - Караш
(Јасеново) 1:0, Дунав (Банатска Паланка) Војводина (Селеуш) 0:4, Ратар (Крушчица)
- Војводина (Црвена Црква) 0:1, Банат
(Иланџа) - Караш (Куштиљ) 2:2, Хајдучица Борац (Велико Средиште) 4:1

СПОРТ
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РУКОМЕТАШИ ВРШАЧКЕ МЛАДОСТИ СПРЕМНИ ЗА СТАРТ У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ОПСТАНАК РЕАЛАН ЦИЉ
- Задржали смо окосницу тима
који је прошле сезоне освојио
прво место у Јужнобанатској лиги.
Урадили смо добар посао током
месец дана припремног периода,
то смо проверили одигравши
пет припремних мечева. Следи
најосетљиви део, брушење форме.
Очекују нас два тешка гостовања
на старту (Беочин, Раднички Шид),
а наше амбиције ове сезоне су
уобичајене за новајлију у лиги, што
пре изборити опстанак. Имамо
младу екипу, појединим играчима
ово је највећи изазов у досадашњој
каријери. Ипак, сви смо оптимисти
и једва чекамо старт првенства,
наглашава Каракаш.
Први меч у новој сезони на
домаћем терену Вршчани ће
одиграти 26. септембра када ће у
Миленијуму дочекати другу екипу
Црвенке.

2323

АТЛ Е Т И К А

Р У КО М Е Т
Вршачки рукометаши су у
завршној фази припрема за
деби у Другој војвођанској лиги
север. Са радом су кренули 1.
августа када се тренеру Борису
Каракашу
на
располагање
ставило 25 играча: Бранислав
Бегенишић, Владимир Бранков,
Игор
Шалиначки,
Борислав
Велковски, Иван Максимовић,
Теодор Вит, Игор Костић, Душан
Раковић, Никола Раковић, Филип
Радојевић, Марко Радовановић,
Никола Грујић, Оливер Туркан,
Милан Пријић, Никола Петровић,
Зоран Јовановић, Никола Дудић
и Тибор Барна, као и играчи који
су екипу појачали овог лета: Бојан
Керчу, Дарко Кујовић, Драгомир
Јоловић, Марко Спремо, Драгиша
Гачановић и Драган Гимбош. То су
момци који ће бити лиценцирани
за наредну сезону.

ВРШАЧКА КУЛА

Друга војвођанска
лига север
Клубови: Сивац, Војвода
Степа, Потисје Плетекс (Ада),
Хајдук (Чуруг), Славија (Нови
Сад), Нова Пазова, Беочин,
Црвенка 2, Младост ТСК (Бачки
Јарак), Раднички (Јаша Томић),
Кљајићево, Срем (Сремска
Митровица), Раднички 1958
(Шид), Младост (Вршац)
1.
коло
(субота,
12.
септембар): Беочин - Младост,
Сивац 69 - Раднички 1958
(Шид), Војвода Степа - Срем,
Потисје Плетекс - Кљајићево,
Хајдук - Раднички (Ј.Томић),
Славија - Младост ТСК, Нова
Пазова - Црвенка 2.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАЛНИ
ЈУНИОРСКОГ КУПА СРБИЈЕ

ТУРНИР

ТРОЈИЦА
ФИНАЛИСТА
ИЗ ВРШАЧКЕ
АТИНЕ
На стадиону Војне академије у Београду, у
недељу 30. августа одржане су квалификације
за финално такмичење Купа Србије за јуниоре,
где ће се по дванаест најбољих младих
атлетичара у свакој дисциплини борити за
медаље. Такмичари вршачке Атине били су
одлични, сва четворица су поправили личне
рекорде.
На финалу Купа Србије Вршац ће у
дисциплини 100 метара
представљати
Михајло Мандић. Мандић је штоперицу
зауставио на 11, 78 секунди. Треба истаћи да
је Мандић још увек пионир и да је наступио у
конкуренцији четири године старијих ривала.
Уз то, Михајло Мандић је наступио и у тркама
на 200 метара (23,84 с) и 400 метара (54, 60
секунди). Вршчани су на овом такмичењу
финализовали преговоре око довођења

Коначно у вишем рангу: РК Младост

Б О Р И Л А Ч К И С П О Р ТО В И

“ГАРД” УВЕЛИЧАО ВЕЛИКУ
ГОСПОЈИНУ

У Новом Бечеју, у оквиру
традиционалне
манифестације
“Великогоспојински дани”, одржан
је међународни борилачки турнир
“Србија Опен” који је био ранга
Европског купа у организацији
српског Ву Шу Савеза у борбама и
формама. На турниру су наступили
такмичари из неколико борилачких
спортова из седам земаља: Босне и
Херцеговине, Мађарске, Бугарске,
Чешке, Црне Горе, Македоније,
Хрватске и Србије. Најзаступљенији
су били борци из кунг фу, мма
и кикбокс клубова. Чланови
Боксерског клуба “Гард”, који су
се такмичили у дисциплини санда
(кинески бокс), освојили су 3 златне
и 1 бронзану медаљу и то: Вук
Павловић у конкуренцији старијих
пионира, прво место у категорија
до 48кг, Стефан Танацков, јуниори
-70кг, прво место, Сандра Маран,
сениорке, 56кг, прво место, Славко
Станојев, сениори, 60кг, треће место.
Сандра Маран је освајањем првог
места у Новом Бечеју потврдила да је
одличној форми уочи новог наступа
у репрезентацији Србије.

Наде вршачке атлетике: Јуниори Атине

сјајног Немање Булајића, родом из Приштине
који тренутно живи у Смедереву а актуелни је
члан Новог Београда. Булајић је ново појачање
Атлетског клуба Атина. Остварио сјајно време
на 100 (10,97 с) као и на 200 метара (22, 75 с).
Заједно са Немањом и Михајлом на финале
Купа иде и Марко Бегенишић у дсициплини
800 метара, који је остварио време 2 минута и
две секунде. Финале Купа Србије одржава се у
Новом Саду, 12. и 13. септембра.
Одличан наступ у кавилификацијама имали
су и Петар Мича у дисциплинама 100 метара
(12,15 секунди) и 200 метара (24, 81 с) и Иван
Жарков који је трчао на 400 метара (1,03:00).
Овог викенда Београд ће бити домаћин и
екипног првенства Србије за јуниоре, где ће
атлетичари Атине наступити у комплетном
саставу.

Нижу успехе: Чланови Гарда са тренером Стевом Павловићем

- Жеља ми је да се окушам се
у профи борбама. Надам се да ћу
репрезентативном дресу против

Хрватица 27. септембра доказати да
имам квалитет за такав искорак у
каријери, рекла је Маранова.

Спортске стране уредио :
Бранис лав Јосимов
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