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У ТОКУ КОНКУРС ЗА КОРИСНИКЕ НОВЕ ВРШАЧКЕ ПИЈАЦЕ

АГРИКО ПИЈАЦЕ
ЛИСТА ЧЕКАЊА ОТВАРАЊЕ
ДО
КРАЈА
МЕСЕЦА
ЗА ЈАСЛИЦЕ

ПОПУЊЕНА МЕСТА У СВИМ ВРШАЧКИМ ДЕЧЈИМ ВРТИЋИМА

-Ових дана расписује се јавна набавка за
избор извођача унутрашњих радова на новом
објекту јаслица- По завршетку радова, за два
месеца, нове јаслице примиће педесеторо
малишанаУ нову школску годину у дечје вртиће кренуло је 1.040
вршачких малишана. И ове године тражила се „карта више“, а
највеће интересовање поново је било за упис у јаслице, толико
да су формиране листе чекања. Проблем ће делимично
решити нови објекат у кругу некадашње војне касарне, који се
преуређује. Остали су унутрашњи радови, а ових дана биће
расписан конкурс за избор најповољнијег понуђача.
-Ове године је било као никада до сада, толика навала
за упис деце у наше васпитне групе, каже Злата Ожеговић,
директорка Предшколске установе „Чаролија“. Сви капацитети
у седам објеката дечјих вртића у Вршцу попуњени су још у
јуну, па смо морали да формирамо листу чекања на којој је
педесеторо малишана. Највећи су проблем јаслице, имамо
уписано 110 деце, 20 преко норматива и још нам родитељи
долазе, ми и дан данас уписујемо децу. Изгледа да је 2012.
била „родна“ година, имамо много деце тог годишта. То је
лепо, али наши су капацитети мали.
Васпитне групе јаслица има само у централном објекту
и једна у вртићу у Хемограду. Ускоро ће бити отворене још
једне јаслице у објекту некадашње војне амбуланте у бившој
касарни, где се завршава реновирање простора.

У току је конкурс расписан за избор
будућих корисника тезги и локала у
Агрико пијаци, изграђеној на локацији
некадашњег бувљака у Вршцу, у оквиру
прекограничног пројекта Вршца и
румунског града Градинари.
-Дошао је тренутак да се Агрико
пијаца отвори, добили смо употребну
и све остале потребне дозволе, каже
Весна Бранков, чланица Општинског
већа за развој малих и средњих
предузећа. Општина Вршац и ДП „Други
октобар“ расписали су јавни позив
за пријем станара, корисника Агрико
пијаце. Конкурс је отворен до петка,
следеће недеље ће комисија направити
бод листу којом ће бити оцењене
апликације и пијаца ће, највероватније,
бити отворена око 20. септембра.
Пијаца има око 2.000 метара квадратних
простора под кровом и још нешто
површине на отвореном.
Уговори, који ће бити потписани
са будућим корисницима, важиће до
краја ове године. Заинтересовани мали
привредници могу да конкуришу за
тезге, тезге са платоом у затвореном
и простору на отвореном, а млечна
пијаца садржаће расхладне витрине.
На располагању ће бити пет локала, од
којих је један намењен за рибарницу,
затим ресторан и пекара.
-Нема закупнине, према пројекту
Европске уније пијаца не може бити
профитабилна, а станари пијаце

Весна Бранков: Агрико пијаца биће отворена око 20. септембра
плаћаће само трошкове грејања,
хлађења, радника који ће одржавати
пијачни простор, истиче Бранков.
Вршац је добио савремену пијацу
каквом се могу похвалити само велики
градови развијених европских земаља,
која има, сем простора за продају,
тезги и локала, и модерно опремљену
лабораторију за контролу узорака
квалитета и исправности изложених

производа. Пијаца је изграђена у
оквиру заједничког прекограничног
пројекта Србије и Румуније, средствима
из фонда Европске уније. Изградња
пијаце коштала је 1,7 милиона евра,
колико је уложила ЕУ, а део од 15 одсто
финансирала је Општина Вршац, као
повратна средства, која ће Вршцу бити
враћена од стане евро фонда када
пијаца почне са радом.
Ј.Е.

ОДРЖАНА ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ ЂАКА “ЈЕЛЕНЕ ВАРЈАШКИ” У КОНКОРДИЈИ

„ ДАР ЗА СВАКО ДЕТЕ“

Злата Ожеговић: За два месеца у нове јаслице
кренуће педесеторо малишана
У новом објекту имаћемо три радне групе, у које
може да се упише педесеторо малишана, каже директорка
вршачких дечјих вртића. Очекујемо да ће то бити ускоро.
Остало је да се заврше унутрашњи радови у објекту. Морали
смо, због недостатка пара, да смањимо радове, пројекат је био
по најсавременијим европским стандардима. Ових дана биће
расписана јавна набавка за избор најповољнијег извођача
радова. То ће учинити Дом здравља, јер објекат делимо са
њима, а они имају највећу квадратуру. Јавна набавка ће бити
заједничка, један извођач обавиће све унутрашње радове у
целом објекту, и у делу који припада Дому здравља и у делу
који је добио наш вртић. Верујем да ће посао бити брже и
квалитетније урађен ако га обавља један извођач.
Радове на адаптацији овог објекта финансирала је Општина
Вршац. Урађени су спољашњи радови, прилази, све потребне
мрежне инсталације, замењена је столарија. По завршетку
радова у унутрашњости објекта јаслица биће постављена
опрема која је већ спремна.
Док смо набављали потребну опрему за неке наше
објекте, ми смо већ узели доста од опреме, сву дидактику,
креветиће, столове, столице, набавили смо материјал
за ормариће, које ће направити наш мајстор, истиче
Ожеговићева. Немамо ништа за кухињу, недостаје аудио
видео опрема, визуелна средства, али верујем да ћемо успети
и то да набавимо. Верујем да ће јавна набавка бити успешно
спроведена, да ће извођач брзо кренути са радом, а то су
унутрашњи радови који не зависе од временских прилика,
тако да очекујемо да ће за два месеца јаслице у нашем новом
објекту моћи да приме прве малишане, њих педесетак.

Ј.Е.

У
организацији
Општине
Вршац, Градског музеја Вршац
и
Регионалног
центра
за
баштину Баната „ Конкордија“, 7.
септембра одржана је донаторска
конференција „Дар за свако дете“.
Циљ је био сакупити средства за
тродневну едукативну екскурзију
ђака СОШО „Јелена Варјашки“
и у томе се успело захваљујући
донацијама: ДП „Други октобар“,
Хемофарм Фондације, „e SMART
systems“, аутобуског превозника
СТУП „Вршац“ , Хотела „Србија“,
фирми „Hiteam“ и „Зока“.
Присутнима
се
обратио
председник
Општине
Вршац
Чедомир Живковић, захваливши
се донаторима, наводећи да ће овај
поклон обрадовати тридесетак
ученика са сметњама у развоју,
међу којима су и деца која ће се
први пут упутити на екскурзију.
Овај пример одлично
показује да често није потребна
компликована
организација,
нити велика сума новца, већ
жеља да се учини нешто лепо за
ближње, нагласио је Живковић.
Желим посебно да се захвалим
Хемофарм Фондацији и „Другом
октобру“, а леп пример су дали
и чланови Одбора директор
Хемофарма Соња Пејовић и Душан
Милутиновић, који су дали личне
донације.
Обраћајући се присутнима,
Александра
Панић,
чланица
Општинског већа задужена за
културу, похвалила је иницијативу
управе
Градског
музеја
и
констатовала да је ово одличан
пример сарадње ресора културе
и образовања, уз подршку
компанија и градских институција.
Душан Милић, директор Школе
„ Јелена Варјашки“, захвалио се
иницијаторима ове хумане акције,
као и донаторима, на лепом гесту
пажње према ђацима ове вршачке
образовне установе.
На донаторској конференцији

уприличен је пригодан музички
програм у коме су учествовали:
Јанa Томић, ученицa шестог
разреда Музичке школе „Јосиф
Маринковић“, која је свирала
нумеру на гитари, као и Мила
Добросављевић, која студира
прву годину Музичке академије
на одсеку флауте, која је извела

Јован Кнежевић, члан Одбора
директора Хемофарма задужен за
финансије Душан Милутиновић,
руководилац ЕЈ „Услуге“ ДП
“Други
октобар“
Александар
Јевремовић, директор саобраћаја
СТУП „Вршац“ Горан Пријовић,
техничко - комерцијални директор
превозника
СТУП
„Вршац“

Донатори за ђаке Школе „Јелена Варјашки“
нумеру заједно са Јасмином
Међо, ученицом четвртог разреда
Средње музичке школе, која је
пратила на клавијатурама.
Догађају
у
Конкордији
присуствовали су и секретар
Скупштине
општине
Милуцу
Живков, чланови Општинског
већа
Владимир
Станојев,
Марија Кулић и Велизар Вемић,
начелник
Општинске
управе

Бранислав Давидов, генерални
директор
Хотела „
Србија“
Александар Кампфер, Алена Пајић
представник Хемофарм Фондације,
директорка Музичке школе „Јосиф
Маринковић“ Олгица Шинковић и
остали представници политичког,
привредног и културног живота
града.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
АМБУЛАНТЕ
СПАЈАЈУ УЖИЦЕ И ВРШАЦ

Чедомир Живковић, председник
Општине Вршац, са сарадницима,
примио је градоначелника Ужица
Тихомира Петковића у Градској кући,
где су челници два града договарали о
сарадњи и могућностима заједничког
наступа за конкурисање код фондова
Европске уније.
- Дошли смо до закључка да има
доста ствари које спајају Вршац и
Ужице, рекао је Живковић. У Вршцу
живи доста Ужичана већ годинама,
Ужице је веће од Вршца, то је град, ми
још нисмо, али надам се да ћемо ускоро
постати. Циљ нам је да се наше општине
повежу у свим сегментима, а највише
нас тренутно мотивише да заједно
урадимо неке озбиљне пројекте. Имамо
сви искуства у томе, и могућност да
у будућности заједно наступимо код
фондова ЕУ са озбиљним пројектима
за подизање животног стандарда
грађана,и то у свим сегментима живота.
Посебно интересантан је ИПА програм,
као подршка развоју пољопривреде.
Петковић је истакао да је делегација
Ужица дошла у Вршац на предлог
министра Николе Селаковића, са циљем
да се изгради сарадња на свим нивоима
и да ова два града партнерски наступе
код фондова ЕУ.
- На идеју да до овог сусрета дође
помогао нам је, како га ми зовемо, наш
министар Никола Селаковић, који нам
је рекао да је Општина Вршац изнад
просека по успеху коришћења фондова
ЕУ намењених прекограничној сарадњи,
и да сте успели да из тих фондова

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗАВИДНОМ
НИВОУ У ОПШТИНИ ВРШАЦ

У СВИМ
СЕЛИМА

Последњих
година
Општина
Вршац, уз подршку Покрајине и
Републике, улагала је у примарну
здравствену заштиту и успела
значајно да је унапреди. Сва насељена
места Општине Вршац имају сеоске
амбуланте, тако да мештани не морају
да долазе у вршачки Дом здравља за
лекове, већ само за специјалистичке
прегледе и комплетније анализе.
-Завршетком
реконструкције
сеоских амбуланти у Орешцу, Малом
Жаму и Ватину,подигли смо ниво
примарне здравствене заштите у
свим нашим насељеним местима,
истиче Наташа Маљковић Чонић,
чланица Општинског већа задужена
Представници Ужица и Вршца договарили сарадњу
изградите значајне инфаструктурне
објекте, рекао је Петковић. Ми смо данас
у Вршцу да бисмо се упознали са вашим
искуствима и да, са задовољством,
погледамо Технолошки парк и пијацу,
да направимо сарадњу између људи
из наших Канцеларија за ЛЕР, да сутра
заједно аплицирамо за средства ЕУ.
Живковић и Петковић оценили су
успешним разговоре за повезивање
Вршца и Ужица у свим сегментима
живота и најавили убрзо нове
сусрете и разговоре на исту тему.

Према речима Живковића, прва
прилика за успостављање сарадње
биће предстојећи Грожђебал где ће,
уз званичнике Ужица, гости бити и
фолклорна друштва и спортисти овог
града.
Делегација Ужица посетила је, после
састанка у Градској кући, Технолошки
парк, Агрико пијацу, пречистач отпадних
вода, зграду Градског музеја Конкордију,
а након тога, у пратњи домаћина,
кренули су пут Гудурице.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЈАВНИХ РАДОВА УСКОРО ПОЧИЊЕ

ИЗРАДА СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Центар
за
социјални
рад и Национална служба
за запошљавање Филијала
Вршац приступиће наредних
месеци изради социјалне
карте Општине Вршац, у
оквиру програма јавних
радова. Циљ овог пројекта
јесте да се стекне увид у
право стање везано за број
породица којима је потребна
социјална помоћ.
-Израда
социјалне
карте допринеће стварању
базе података социјално
угроженог становништва у
нашој Општини, што би дало
одређени увид у здравствено,
образовно и финансијско
стање
ових
породица,
наглашава Велизар Вемић,
члан Општинског већа за
социјална питања. Значајно
је да дођемо до неке
поазне основе, до правог
увида о њиховом стању. На
основу тога ћемо моћи да
направимо наредне кораке,
да предвидимо неке даље
пројекте
и
планирамо
средства која ћемо издвојити
за
помоћ
социјално
угроженим
породицама.
Попис становништва се ради
у размаку од десет година,
међутим, социјална слика се
много брже мења. То је један

од разлога да се уради овај
пројекат, спроведе анкета
која ће бити врло значајна и
дати смернице за даљи рад
социјалних установа у нашој
Општини.
Значај израде социјалне
карте
Општине
Вршац
потврдила је и Мирјана
Кнежевић,
директорка

породица,
објашњава
Кнежевићева.
Сматрам
да је рок за спровођење
истраживања
релативно
кратак, али верујем да ће
људи које смо ангажовали
успети да за то време ураде
овако обиман посао.
Према
речима
Кнежевићеве, планира се

Велизар Вемић: Социјална карта - база података о угроженом
становништву
општинског
Центра
за
социјални рад.
- Посао је добило десеторо
људи, који ће, у наредна три
месеца, спровести анкету у
1.640 социјално угрожених

и да се уради контролни
упитник за све друге грађане
Општине Вршац, како би
се
направила
паралела
социјалне
угрожености
становништва, која би дала

квалитетнији увид у тренутно
стање.
- Јавни радови организују
се како би се упослиле
теже упошљиве категорије
људи са евиденције наше
Филијале
Националне
службе за запошљавање,
као и незапослена лица
са социјалним потребама,
подсећа
Наташа
Вулић,
директорка
Националне
службе за запошљавање
Филијале Вршац. Имали смо
добре резултате ове године,
до сада смо запослили
више од 1.500 незапослених
лица са евиденције наше
Филијале.
Вулићева је подсетила
и да је активним мерама
запошљавања обухваћено
369 лица, а у оквиру јавних
радова ангажовано је 192
незапослених.
Социјална карта Општине
Вршац биће важан документ
и биће смерница да све
даље активности у локалној
самоуправи и општинским
социјалним установама у
наредном периоду, а све
у циљу што квалитетнијег
решавања
социјалних
питања.
Ј.Е.

Уређене сеоске амбуланте у Орешцу, Малом
Жаму и Ватину
за здравство. Амбуланта у Орешцу
је последња већа реконструкција
у коју смо доста уложили. Поред
комплетног
унутрашњег
дела,
одрађено је и партерно уређење и
ограда око самог објекта…Све то је
коштало око три милиона динара.
Реновирана је и амбуланта Мали Жам
где је урађено комлетно кречење,
постављена изолација, потпуно нови
подови и офарбана сва столарија.
У амбуланти Ватин је мало више
урађено , јер је морала да се направи
још једна просторија за интервенције,
санитарни чвор, хидроизолација,нови
подови,
канализација,
улазна
врата…У ове две амбуланте уложено
је око 1,3 милиона динара.
Добра је вест да ће се ускоро
решити вишегодишњи проблем везан
за грејање у вршачким здравственим
установама.
-Прошле недеље нам је од Управе
за капитална улагања Аутономне
Покрајине
Војводине
стигла
сагласност за покретање поступка
јавне набавке за котларицу у Дому
здравља где смо добили 6 милиона
динара, наглашава Маљковићева.
Тако да ћемо питање грејања до зиме
свакако решити и у Дому здравља и у
Општој болници где је проблем био
још већи.

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

Ј.Е.

4

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. септембар 2015.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. септембар 2015.
У СУСРЕТ 58. МАНИФЕСТАЦИЈИ «ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА» ВРШАЦ 2015

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА ГРОЖЂЕБАЛ

Овогодишња
туристичкопривредна манифестација, у част
грожђа, вина и винограда, коју
Вршчани обележавају више од
пола века, одржава се од 17. до
20. септембра. Посетиоци 58. по
реду „Дана бербе грожђа“, биће у
прилици да пробају чувена вршачка
вина, купе грожђе, посете подруме
и виногорје и уживају у културном,
спортском и забавном програму.
Туристичка организација општине
Вршац, задужена за реализацију
Грожђебала, припремила је богат
и разнолик програм. Покровитељ
манифестације је Општина Вршац,
а генерални спонзор «Вршачки
виногради».
-Први у низу догађаја „У
сусрет грожђебалу“, одржаће
се у четвртак, 17. септембра, на
Вршачком брегу уз кобасице, вино
и тамбураше, док ће у центру града
на главној бини наступити вршачки
бендови 251, The Hoods и Sigillum,
каже Марија Кулић, чланица
Општинског већа задужена за
туризам.
Свечано отварање
манифестације биће одржано у
петак, 18. септембра, уз концерт
Националног ансамбла „Коло“,
када ће председник Општине
Чедомир
Живковић
предати
кључеве града Винку Лозићу,
грожђебалском градоначелнику.
Исте вечери, на главној бини у
центру града, одржаће концерт
и народни певачи Ана Бекута и
Маринко Роквић, а у суботу, 19.
септембра, наступиће Тропико
бенд и Рибља чорба (спонзор
концерта
пекара
„Хермес“).
Последњег дана Грожђебала,
у недељу, 20. септембра, након
свечаног затварања и концерта
вршачког ГКУД-а „Лаза Нанчић“,
наступиће група Bad Copy.
Саставни део и овогодишње
манифестације
„Дани
бербе
грожђа“ биће традиционални
програми, као што су Изложба

Винко Лозић, биће и ове године грожђебалски градоначелник

грожђа, воћа и вина, Карневалска
поворка, наградна игра „Грожђе
из авиона“, дечји маскенбал,
избор за Мис Бербе, уличне трке,
Грожђебалска гитаријада у Дому
омладине. На Тргу Светог Теодора
Вршачког, испред Градске куће,
биће отворена „Винска улица“
где ће, осим вина „Вршачких
винограда“, гости моћи да пробају
и производе свих приватних
вршачких подрума, као и вина из
других крајева Војводине и Србије.
-Уз програм Витезова вина
банатског винског реда „Свети
Теодор Вршачки“, у суботу на
главној бини, озваничиће се
и улазак Вршца у Асоцијацију
винских градова Европе RECEVIN,
чиме Вршац постаје и званично
први вински град у Србији,
наглашава
Кулићева.
Одлуку
о уласку Вршца у асоцијацију
доделиће Карме Рибес, генерална
секретарка Асоцијације.
У
галеријском
простору
Градског музеја Вршац биће
отворена изложба карикатуре,

фотографије и поезије „IN VINO
VERITAS“ на којој ће бити изложени
радови приспели на конкурс који
је, поводом 58. Бербе, расписала
Туристичка организација општине
Вршац. У бившем Дому војске,
сада Креативном генератору,
биће
постављена
изложба
„Ретроспектива Грожђебала“.
Сви посетиоци, љубитељи добре
винске капљице, имаће прилику да
крену на јединствени туристички
обилазак «Пут вина» кроз вршачко
виногорје и притом посете винске
подруме у Гудурици. И ове године
биће настављена традиција, по
мало запостављена претходних
година, а то је печење кобасица на
уличним плинским роштиљима,
који ће бити постављени на више
места у граду. Тако ће посетиоци,
уз богату понуду роштиљских
штандова, бити у прилици да
сами испеку квалитетне банатске
кобасице и залију из врхунским
вршачким вином.
Ј.Е.

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА

ШАНСА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Национална
служба
за
запошљавање
расписала
је
07.
Септембра
2015.
године,
Јавни конкурс за организовање
спровођења јавних радова на
којима се ангажују незапослена
лица и незапослене особе са
инвалидитетом, у циљу реализације
програма и мера активне политике
запошљавања
предвиђених
Програмом рада за 2015. годину.
Јавни радови су мера активне
политике
запошљавања
коју
организује НСЗ, у складу са
Националним акционим планом
запошљавања за 2015. годину, у
циљу радног ангажовања теже
запошљивих незапослених лица
и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених,
као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса. Приоритет
приликом ангажовања на јавном
раду имаће лица утврђена као вишак
запослених,
неквалификована
и
нискоквалификована
лица,
као и дугорочно незапослени.
Јавни радови се могу спроводити
у
областима
социјалних
и
хуманитарних
делатности,
одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре, заштите животне

средине и природе. Право учешћа
на Јавном конкурсу за организовање
спровођења јавних радова на
којима се ангажују незапослена
лица и незапослене особе са
инвалидитетом
имају:
органи
територијалне аутономије и органи
јединице
локалне
самоуправе,
јавне установе и јавна предузећа,
привредна друштва, предузетници,

задруге, удружења. Последњи рок
за пријем пријава за учешће на
јавном конкурсу је до 16.09.2015.
године. Информације о конкурсу сва
заинтересована незапослена лица
и послодавци могу добити у свакој
организационој јединици НСЗ или
путем телефона 013/802-427.

Зорица Милошевић
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Нови Сад

ПОЧИЊЕ УСЕЉАВАЊЕ ПРВИХ
СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКИ
ДОМ УНИВЕРЗИТЕТА
ЕДУКОНС
Новоизграђени студентски дом Универзитета
Едуконс у Сремској Каменици, крајем месеца
примићесвоје прве станаре. Како сазнајемо,
припреме у универзитетском кампусу пред само
отварање дома су у току а студентске собесу
у потпуности опремељене намештајем.Овај
студентски дом располаже са 50 пространих
једнокреветних и двокреветних соба, а свака од
њих поседује кревет, радни сто, гардеробер и што је
студентима најважније, има своје купатило и добро
опремљену кухињу.
Позициониран на доброј локацији, студенстки
дом ће у пуном капацитету моћи да усели 100
студената. Према речима извршне директорке
Универзитета Едуконс, Гордане Брљак, овај дом
представља први пример такве врсте када је у
питању приватно високо школство у регији Западног
Балкана. „Трудили смо се да кроз изузетна улагања
у потпуности креирамо виши ниво студентског
стандарда који не задовољава искључиво потребе
смештаја, већ пружа могућности за боравак и
учење у здравом, динамичном и креативном
окружењу. Задовољни смо резултатом и са још
већим задовољством очекујемо студенте који су се
пријавили.“

Посебну
погодност
представљају
разноврснипратећисадржајикоји на функционалан
и комфоран начин излазе у сусрет потребама младих
људи.Тако је будућим станарима на располагању
бесплатан паркинг, вешерница, студентски кафересторан, бесплатан wирелесс, просторије за
дружење и учење, пошта, фотокопирница али
исавремено опремљен фитнес и спа центар.

Студентски дом Универзитета Едуконс отворен
је за све младе људе који свој студентски живот
планирају да проведу у Новом Саду неовисно од
тога који ће факултет уписати. За оне који студирају
на неком од факултета Универзитета Едуконс биће
одобрен попуст од 10% на школарину и на трошкове
становања, а плаћање се може реализовати у 12
месечних рата. Цена боравка у дому укључује све
режије и износи 130 евра месечно.
Информације и пријаве +381 21 4893- 649, mail:
campus@educons.edu.rs; www.educons.edu.rs
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ЉИЉАНА МИЛЕНКОВИЋ, ОД ВРШАЧКОГ ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА ДО ДРЕСА ЈУГОСЛАВИЈЕ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 10, број 113, 24. фебруар 1984.
Први конкретан пример удруживања средстава у
вршачкој општини

МАРКАМА ДО
РАДНОГ МЕСТА

У једном значајном послу у вршачкој
општини коначно се са речи прешло и на
дела. јер удруживање средстава грађана,
повратника из иностранства ради проширења
материјалне основе удруженог рада, од пре
неколико дана, није више апстрактна жеља.
управо је седморо повратника са привременог
рада из СР Немачке и то: Драган Петровић,
Јован Нешић, Стеван Кања, Бранислав Белић,
Божана Нешић, Милан Трајковић и његова
супруга, свој потпис ставило на уговоре са
фабриком “Инекс-хемопласт”. На тај начин
сви они су удружили свако по 25 хиљада
марака, обезбедили себи одговарајуће радно
место у овој индустрији пластичне и папирне
амбалаже.

- Ми смо у фабрици решили да покушамо
на овај пионирски начин да дођемо до толико
потребних девизних средстава за куповину
нове и неопходне машине за вакумирање
ради проширења производног капацитета.
Како нисмо имали од кога да се упознамо са
било каквим искуством у овоме сами смо,
уздајући се у сопствене стручњаке, изградили
све што је предходно било потребно да би се
оваква замисао конкретно и реализовала.
Као први услов за удруживање био је тај да је
заинтересовани провео више од шест година
на раду у иностранству и да је спреман да
удружи суму од 25 хиљада марака, искрено
речено, и поред пропагандног материјала и
позива које смо слали, већег итересовања у
прво време није било. Међутим, када смо до
у детаље, потанко, објаснили шта као против
услугу нудимо, људи су у већем броју почели
да нам се пријављују и да долазе - вели Станоје
Куља, заменик директора “Инекс-Хемопласта”.
У првом реду фабрика је понудила радно
место према стручној спреми, односно
запослење на неодређено време. Обавезала
се такође, да свима врати уложени новац у
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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ОДБОЈКА ЈЕ БИЛА МОЈЕ ЖИВОТНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ
Љиљана Миленковић,
вршачкој спортској јавности
позната са девојачким
презименом Попов, поникла
је у Одбојкашком клубу у
Вршцу, а њен таленат, љубав
према одбојци и уложени
труд, винули су је до државне
репрезентације тадашње
Југославије. Одбојка јој
је, каже, била животно
опредељење, за разлику
од већине њених клупских
другарица, којима је овај
спорт био само епизода
из младости. Одиграла
је 1004 регистроване
утакмице, од школских
такмичења, олимпијада, до
клупског и државног дреса.
Неумољиву битку за победу,
коју је 20 година водила
на одбојкашком терену,
сада, нажалост, наставља
са тешком болешћу. Ово је
сурова и неумољива битка,
али Љиљана је одлучна да је
победи!
Убрајате се у најуспешније
и
најталентованије
вршачке
одбојкашице. Како сте заволели
овај спорт и када сте почели да
тренирате?
-Била сам врло болешљиво дете,
мој отац је био фудбалер и волео је
спорт. Прво ме је дао на гимнастику,
још пре основне школе. Гимнастика
се убрзо угасила у Вршцу, а ја сам
била врло несташно дете. Кад је Лука
Аурелијан, наш наставник физичког
у ОШ „Олга Петров Радишић“, који
је водио одбојкашки клуб, бирао
добре ђаке за школу одбојке, изабрао
је и мене. Била је то 1966, друго
полугодиште 5.разреда. Било је то
друштво из школе: Мирјана Опричић,
данас Крстановић, Славица Одаџић,
сада Николић... Било нас је доста,
неко се задржао, неко није. Моја прва
званична регистрација за вршачки
одбојкашки клуб је из 1968. године.
Шта је то било тако лепо у
одбојци да Вас је задржало 20
година?
-То је врло тешко објаснити.
Одбојка једноставно уђе у крв и
без ње се више не може, постане ти
животно опредељење. Да, за разлику
од већине осталих девојака у клубу,
за које је то био само хоби, епизода
из младости, за мене је одбојка била
животно опредељење. Ја сам, након
завршене играчке каријере, са 30
година, завршила и Вишу тренерску
школу и радила сам у панчевачком
Динаму као тренер. Касније сам
положила испите за одбојкашког
судију, прво за провинцијског,
затим републичког, судила сам
доста утакмица, јер да би полагао
за виши ранг морао си да имаш
одређени број утакмица које си
судио. Када је требало да полажем за
савезног судија, дошло је до распада

Југославије, до инфлације, каснила
је исплата судијских такси, дневница,
ту сам изгубила вољу. Догурала бих
ја, сигурно, до међународног судије,
нису ми проблем били ни страни
језици. Иначе, ја сам током свих 20
година тренирања играла само и
искључиво техничара. Носила сам
дрес са бројем 5, затим са 6, а најдуже
деветку. Лепота одбојке је у томе
што мораш да надиграш, надмудриш
противника, а све се одвија на том
малом терену, где нема трчања, мора
да се ангажује мозак. Цео напад је у
три лопте, мораш да будеш креативан,
брз и одлучан.
Поникли сте у вршачком клубу.
Да ли сте му остали верни до краја
играчке каријере?
-У вршачком клубу сам остала све
док нисмо испали из 1. савезне лиге,
која се играла у ондашњој Југославији,
држави са 24 милиона становника. То
је данас, практично, 6 земаља, које
би могле да чине балканску лигу. Ја
сам се изјаснила да мене интересује
само највиши ранг такмичења,
тако да сам каријеру наставила у
београдском ИМТ-у и одмах наредне
године постала сам члан државне
репрезентације. Али, да нисам у
вршачком клубу добила квалитетну
основу, не бих никад стигла до
репрезентације.
Направила сам
паузу када сам родила сина Немању,
1981. и после две године поново се

враћам у вршачки клуб. Остајем једну,
две сезоне и одлазим у панчевачки
Динамо. Пронашли су ми посао,
и ја сам са својим дететом прешла
у Панчево. Последњу утакмицу у
играчкој каријери одиграла сам
за панчевачки Динамо. Тако сам,
практично, играла за три клуба, а
највише сам била у вршачком. Сећам
се једног врло важног тренутка у мом
животу. Била сам у сали Одбојкашког
савеза Југославије, добила сам
позив да професионално наставим
да играм одбојку у италијанском
клубу Панини из Падове. У моменту
сам у једној руци држала коверат
са позивом за наставак каријере
у Италији, а у другој резултате
лабораторије који је требало да ми
потврде да ли сам трудна. Када сам их
отворила, требало је одлучити хоћу
ли наставити каријеру или постати
мајка, јер су тестови потврдили
трудноћу. Определила сам се за
материнство. Нисам се никада
покајала, имам дивног сина Немању,
ускоро ће 35, имам унука Боривоја и
унуку Миљану, срећна сам.
Како је било у вршачком
одбојкашком клубу? Колико је тада
одбојка била важан спорт у граду?
-Било је лепо другарство, гинуле
смо једна за другу на терену. Када
се уђе у салу, све се заборави, ту
је само одбојка, све док тренер не
означи крај тренинга или судија
утакмице. Биле смо сложне, знале
смо како свака од нас дише. Али,
никада ми није било јасно како то да
се ван терена нисмо уопште дружиле,
нисмо одлазиле у исте дискотеке...
Вршац је био 3-4 године у 1. Савезној
лиги тих седамдесетих, а пре тога је
одиграо једну сезону као прволигаш.
Моја прва утакмица када нисам
била резервни играч, већ у првој
постави, била је прволигашка са оном
старијом генерацијом. Ту су биле:
сестре Сас, Јулијана и Катица, Љиља
Гужвица, Наташа Папић, Драгана
Трусник, Мирјана Марјановић је
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била техничар и када је кренула на
факултет, напустила је одбојку. Тако
сам ја као клинка, кренула сам у
Гимназију, постала члан вршачког
прволигашког тима. Кренула сам од
1. лиге, прва званична утакмица била
је прволигашка. Ту смо се задржали
само једну сезону, прошетали смо
се кроз 1. Савезну лигу. Ишли смо
касније пар пута на квалификације и
пласирали се за улазак у 1. Лигу, али
нисмо имали пара па смо одустајали.
Нисмо имале ни адекватну салу у
Вршцу, играле смо и у Павлишу, и
у сали Педагошке академије. Тек
1974. смо ушле и одиграле 3 или 4
сезоне као прволигашице. Прва сала
где смо могле да играмо била је у
ОШ Јован Стерија Поповић, тада се
звала Жарко Зрењанин. Није било
паркета, већ неки зелени итисон.
Био је као чичак на новчаницима, кад
паднеш залепи ти се дрес. Ми смо се
некако сналазиле, ту смо тренирале,
али гостујуће екипе су се намучиле.
Одбојка је тада у Вршцу била важан
спорт. Било је много публике. Сећам се
да ми је чика Дућа причао да је већ на
путу од куће до сале продао све карте
за наше утакмице. Имале смо добре
навијаче, живело се за те утакмице.
Долазили су нам квалитетни клубови:
Ријека, Младост Загреб, сарајевска
Бреза, бееоградска Црвена звезда,
екипе које су играле Лигу шампиона.
Колико се данашња одбојка
разликује од оне када сте ви
играли? Колико је позиција
техничара била тешка, а колико
лепа?
-Прилично се разликује данашња
одбојка.
Тренинзи
су
много
напорнији од оних наших, играчи
су сада много виши. Ја са својих
метар и седамдесет не бих могла ни
либера да играм. Највиша играчица у
вршачком клубу тада је била 1,73 цм,
данас су и техничари виши. Данас су
и у женској одбојци мушке висине,
играју девојке са 190 цм и више. Све
остало је исто, терен, мрежа, лопте...
Када је реч о месту техничара, он је
мотор екипе, мора брзо да мисли,
одлучује и спроводи у дело, на њему
је највећа одговорност у нападу.
Лепа је та креативност, али кад год
крене наопако екипи, обично је крив
техничар. Сваки напад лопта пролази
кроз моје руке, као техничара. Иначе,
за све време моје играчке каријере,
судија ми је само једном свирао
„прљаву лопту“. Било је очигледно да
је утакмица била намештена, судија
више није знао шта да свира нашој
екипи. Толико је било видљиво да се
побунио чак и капитен Магнохрома
из Краљева. Рекао је судији да га је
срамота да остане на терену због
лошег суђења, нагласивши да мени
нико протеклих 15 година није судио
„прљаву лопту“.
Како је било играти у државном
дресу?
-Нисам ја много играла за
репрезентацију, једну сезону, онда
сам затруднела и одустала. Те
сезоне играли смо квалификације
за Европски шампионат, у Краљеву,
биле су Мађарска, Аустрија и
Југославија. Била сам други техничар
у репрезентацији, први је била Гоца
Грчић из Црвене Звезде. Играли смо
поставу и са једним и са два техничара,
зависно од одлуке селектора.
Да ли Вам је нека утакмица
посебно остала у сећању? Било је
радости, а да ли је било и суза на
терену?
-Како не. Било је свега, и радости
и суза због пораза. Ја никада не бих
могла да се бавим индивидуалним
спортом баш због тих снажних
емоција, не бих могла то сама да
поднесем, морам са неким то да
поделим. Највећа срећа била је кад
смо, по други пут, били 1. Савезна
лига и остали у том рангу. Била је
срећа када смо освајале златне
медаље на школским такмичењима.
А, сећам се како смо све плакале када
смо изгубиле у финалу од Сремских
Карловаца, на школској олимпијади у
Зрењанину, чини ми се 1974. Никоме
не могу да објасним да је друго место
утеха, а не победа, сребрна медаља
је утеха за неосвојено злато. Много
је лепша бронза, бориш се, победиш,
освојиш је и срећан си.
Завршили сте Вишу тренерску
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року од пет година са каматом, која ће бити
усклађена са порастом цена на мало. Односно
свима ће бити призната стопа инфлације.
За објављени конкурс за седам нових
радних места било је неочекивано много
интересената. На разговоре у фабрику дошло
је 15 повратника који су били спремни да на
овај начин и под овим условима удруже своје
девизе и осигурају посао.
Како су средства већ практично прикупљена
уговорен је и увоз нове машине која ће већ
следећег месеца стићи из Италије. Тада, или
по сопственој жељи, на посао могу да ступе и
удружиоци девизних средстава.
Овај успешан корак “Инекс-Хемопласта”,
осоколио је и друге колективе да применом
истог “рецепта” дођу до новог машинског
парка, али и да обезбеде сигурна радна места
за све већи број оних који се враћају са рада
из иностранства. Иначе, само из вршачке
општине преко границе је својевремено за
бољом зарадом отишло преко 3000 људи.
И.Бабић

Вршачка кула, година 11, број 140, 30. јул 1985.

“БАНАТУЛ” У ГОСТИМА
Прошлог викенда у Вршцу и Пландишту боравили
су чланови фудбалског клуба “Банатул” из Њујорка.
У суботу гости из Сједињених Америчких Држава
одиграли су утакмицу са “Слогом” из Пландишта, ау
недељу са екипом војвођанског Лигаша “Вршца”.
Домаћин групи исељеника из САД, који воде
порекло са овог подручја, био је Општински одбор
Матице исељеника Вршца. Поред одигравања
утакмица, гости су обишли радне организације
“Агробанат” и “Плантекс” у Пландишту и “Вршачке
винограде” у Вршцу, а били су смештени у Хотелу
“Србија”.
Иначе, чланови Фудбалског клуба “Банатул”
боравили су у Југославији од 21. до 31. јула, а поред
Пландишта и Вршца, посетили су и Београд, нови Сад,
Тузлу, Травник, Срајево и Алибунар.

школу. Да ли сте покушали да
радите као тренер?
-Кад сам се вратила у Вршац,
била сам срећна, желела сам овде да
почнем као тренер, да допринесем
развоју вршачке одбојке. Међутим,
доживела сам велико разочарење.
Очекивала сам да ће мој некадашњи
тренер, мој одбојкашки отац који
ме је научио првим одбојкашким
корацима, бити срећан што је нека
од његових одбојкашица одлучила да
настави његовим путем. Али, нисам
наишла на разумевање, наишла сам
на затворена врата. Ја бих, у таквој
ситуацији,била срећна. Сећам се
кад сам касније отворила приватну
школу одбојке, један мој мали Филип
је ушао у кадетску репрезентацију
Југославије, била сам изузетно
поносна.
Своју приватну школу
држала сам до 2011. Онда сам се
разболела и престала да радим.
Како сада живите? Борбу са
спортског терена заменили сте
битком против болести?!
-Од 55. године разболела сам се,
добила сам рак тела материце и од тада
ми се живот много искомпликовао.
Дијагноза је постављена у јулу 2011,
и већ у августу сам оперисана. Добро
сам се осећала годину- две дана и
већ сам размишљала да наставим
да радим, али онда су кренуле
метастазе, здравствени проблеми
који су ме исцрпели физички,
психички, финансијски. Болест ме је
задесила док још нисам остварила
ни године старости, ни године стажа
за пензију, тако да сад живим од
социјалне помоћи и од онога што ми
син даје. А, лекови су скупи, скупа је и

здрава храна која је потребна свима,
посебно канцерогеним пацијентима.
Један сте од врхунских вршачких
спортиста. Да ли се овдашња
спортска јавност организовала да
Вам помогне?
-Нажалост, не. Тешко ми је и
жао када чујем како се, рецимо
музичари, организују, држе концерте
и сакупљају хуманитарну помоћ
за своје болесне колеге. Сликари
организују добротворне аукције
слика, али у свету спорта, бар у
Вршцу, то се још није десило. Нико ме
се није сетио, чак имам утисак да се
неки просто зачуде што сам још жива
када ме сретну, јер има већ скоро пет
година како болујем. Била бих много
срећна и јако бих им била захвална
када би се вршачки спортисти,
спортски радници организовали и
кроз хуманитарне турнире помогли
да се сакупе средства да наставим
лечење. Увек сам се свим срцем
борила на свакој утакмици, али
ова битка је другачија. Некада ми
понестане снаге, а чини ми се да ме
највише заболи то што осетим да
сам сама у свему томе. Научила сам
да се боримо сви заједно, а гинуле
смо једна за другу. Ваљда је тако
у животу. Све је лепо док је човек
млад, спортиста, пун снаге, воље.
Нико од не зна шта нас чека када
прођу педесете. А, онда се изненада
нешто догоди и за 24 сата живот ти
се тотално преокрене. Ни у најлуђим
сновима нисам сањала да ће ме овако
нешто снаћи. Али, добила сам толике
битке, верујем да ћу и ову најважнију!
Јованка Ерски

На слици: сусрет гостију са домаћинима из
Пландишта.
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ЗАВРШЕНА СЕЗОНА КУПАЊА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

ПРЕДСТАВНИК ЧЕШКЕ АМБАСАДЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ПОТПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ

ЧЕСИ УЛАЖУ 400 ХИЉАДА ЕВРА

РЕКОРДНА ПОСЕТА
БЕЛОЈ ЦРКВИ

До пре неколико дана белоцркванска
језера била су пуна купача. Ова сезона
биће упамћена као једна од успешнијих.
- Туризам је оно што је донело добро
Белој Цркви, што је донело добробит. Од
почетка године, а нарочито у току летње
сезоне наше су претпоставке да је Белу
цркву посетило и до сто хиљада туриста,
односно гостију. Углавном су то гости из
региона и из суседне Румуније - рекао
је Новица Јовановић, директор ТО Бела
Црква.
По Јовановићевим речима туристима
и белоцркванима је и ове године
најинтересатније било Главно језеро,
које је најбоље уређенои које има
приступне плаже, ресторане , кафиће и
посластичарнице. Друго по посећености
је Врачевгајско језеро, а затим и језера са
дивљим и неуређеним плажама.
Према подацима из Туристичке
организације у два белоцркванска кампа
лето је провело неколико хиљада гостију.
У време карневалских дана у Белој
Цркви је било доста посетилаца, по неким
претпоставкама, готово онолико колико
Бела Црква има становника, негде око
двадесет хиљада.
Минулог лета, које је имало рекордан
број сунчаних дана као и рекордно
високе температуре, посета је била више
него добра.

Представник чешке амбасаде
Јиржи Крал и председник општине
Бела Црква, Станко Петровић
потписали су протоколо сарадњи
којим се предвиђа улагање Чешке
за радове на реконструкцији
водоснабдевања.
Све су чешћи кварови због
дотрајале водоводне опреме и то
представља озбиљан проблем у
снабдевању водом белоцрквана.
У
трајно
решавање
оваквог
стања укључила се Република
Чешка. Прошле године урађен је
пројекат, а следећа фаза је почела
потписивањем протокола којим је
дефинисано чешко улагање од око
400 хиљада евра и белоцркванско
од 100 хиљада евра.
- Водоснабдевање јесте за нас, као
и за све остале локалне самоуправе,
најбитнији део инфраструктуре
с обзиром да крајњи корисници
директно користе воду. Својим
средствима, без помоћи, никако
не бисмо могли да решимо овај
проблем, јер тих 400 хиљада евра је
негде око педесет милиона динара
што је за наш буџет у једном пројекту
велики износ и врло тешко бисмо

у овако кратком року могли да то
реализујемо. Оно што нас очекује је
допремање опреме и у следећих пар
месеци може се очекивати и почетак
радова чим временски услови то
буду дозволили - рекао је Станко
Петровић, председник општине
Бела Црква.
Јиржи Крал представник амбасаде
Чешке у Србији истакао је да у чешкој
амбасаде верују да на овај начин могу
да допринесу побољшању квалитета
живота грађана Беле Цркве и уопште

система водоснабдевањапочев од
основних ствари које су потребне
за редовно снабдевање.
Пројекат
предвиђа
реконструкцију црпне станице у
Стражи.
Поред
ревитализације
четири бунара биће замењене и
четири пумпе. Овом инвестицијом
осим што ће се смањити трошкови
због сталних хаварија и кварова на
мрежи биће уштеда и у потршњи
електричне енергије, како се
предвиђа и до 40 процената .

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ АП ВОЈВОДИНЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

НАКОН ПУТА СРЕЂУЈЕ СЕ И ВОДОВОД

Након асфалтирања пута од
Беле Цркве до Кусића, на шта су
становници Кусића дуго чекали због
проблема насталих са предходним
извођачем радова, ускоро би
у овм селу требало да почне и
реконструкција водоводне мреже.
-То су два највећа инфраструктурна
проблема за Кусић - рекао је Станко
Петровић, председник општине Бела
Црква, говорећи о асфалтирању пута
и водоводној мрежи - Проблеми
са воводном мрежом у Кусићу
настали су пре неколико деценија
још када је она постављана. Због
тих грешака али и дотрајалости
честе су хаварије. Превише је
новца улагано за санирање тих

кварова. Ове године успели смо да
удруживањем сопствених средстава
из општинског буџета са средствима
Аутономне
покрајине Војводине

урадимо пројекат реконструкције
комплетне водоводне мреже
и
тиме за следећих неколико деценија
решима овај проблем.

СУША ОЗБИЉНО УГРОЗИЛА ВОЋАРЕ

ЗАЛИВНИ СИСТЕМИ СПАСИЛИ РОД ЈАБУКА

У Белој Цркви је у току берба јабука.
Суша се осетила и у вочњацима, али
је род сачуван захваљујући заливним
системима који су постављени у
већини воћњака.
У два воћњака, Нине Рајич из Беле
Цркве гране су се савиле од рода. У
односу на предходну годину род је
солидан, каже Нина која је воћар и
по образовању тако да факултетско
знање примењује у струци.
- Ове године имамо солидан
род. Просечно око 4 до 5 вагона по
хектару. На ова два хектара која су
нам под воћњаком надамо се роду од
8 до 9 вагона.Применили смо нешто
оштрију резидбу како бисмо смањили
принос, јер смо прошле године
имали ружну ситуацију да смо због
предходне године у којој смо имали
велики род од 13 вагона те наредне
имали свега пет. А и тих пет вагона нам

Нина Рајич
је два пута тукао град. Због тога смо
резали оштрије, како бисмо смањили
претеран род и избегли индустријску
робу - каже Нина Рајич.

Слађана Пауновић, берачица јабука
Цена индустријске класе је уназад
три-четири године врло ниска, па се
због тога сви труде да уберу што више

плодова прве класе. Због суше није
било лако сачувати род .
- Колико имам информације од
свих воћара у Белој Цркви, а посебно
тамо где је песковито земљиште, на
нашем терену то је највише изражено
у Кусићу, пумпе за наводњавање су
радиле непрекидно. Буквално без
гашења. Где то није одрађено чак
је и лишће понегде опало, а остали
су само неки ситни плодови. У тим
случајевима последице ове суше ће
се жестоко осетити- каже Нина Рајич.
У Белој Цркви има доста берача
јабука. У воћњаку Нине Рајич има их
девет.
- Има јабука. Квалитет је добар.
Моћи ће да се заради - каже Слађана
Пауновић, берачица јабука.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква”
суфинансира Скупштина општине Бела Црква
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ВЛАДИМИР ДМИТРОВИЋ, ВРШЧАНИН ОД 1995, ЖРТВА „ОЛУЈЕ“:

ЖЕЛИМ ДА УСТУПИМ МИГРАНТИМА
СВОЈЕ ИМАЊЕ У ХРВАТСКОЈ

Владимир
Дмитровић,
дипломирани
економиста
ОЈР- овлашћени ревизор,
постао је Вршчанин 1995,
као жртва „Олује“. И сам
осетивши страхоте прогона,
није могао скрштених руку
да гледа колоне миграната
са Блиског и Средњег истока
које се данима сливају ка
земљама Европске уније.
Пробудио се добро познати
осећај како је то када
несвојевољно напуштате свој
дом и одлазите у неки други
свет. Одлучио је: уступиће
своје имање које му је остало
у Хрватској оним несрећним
мигрантима који наилазе
на
зидове
бодљикавих
жица, на затворена врата
демократских
европских
земаља.
-Нисам могао да се не
сетим „Олује”, оних колона
прогнаних људи, који су
морали да напусте своје
домове, огњишта, а у којој
сам био и ја, са својим
сународницима из Крајине,
присећа
се
Дмитровић.
Знам какав је осећај бити
на путу у непознато, колике
су то трауме и патње када
напушташ своје огњиште
и одлазиш. Све ове колоне
миграната које долазе у
Европу подстакле су ме да, без
много размишљања, одлучим
да тим страдалницима јавно
понудим своју имовину, која
ми је остала у Хрватској, на
бесплатно коришћење, да
им се нађе док се не снађу и
одлуче где ће се настанити.
Жао ми је да се ти људи муче,
а да моја имовина стоји сама
и пропада. У центру Глине
имам две куће, на великом
плацу, у улици која се, док сам
био тамо, звала по народном
хероју из Другог светског
рата Васиљу Гаћеши, а сада,
од 1995, носи име Жртава
домовинског рата.
Мања
старија приземна кућа је до
улице, она је под заштитом
државе и нема могућност
адаптације, у дворишту је
спратна, а ту су и економске
просторије, које се могу
користити. У продужетку
је и солидно велика башта.
Сматрам да је све то довољно
да се ту смести једна, можда
и две породице миграната,
да живе и да се баве
неким пословима како би
преживели. На периферији
града, на ободу, као што је
простор код градског језера
овде у Вршцу, имам у Глини
и два хектара обрадиве
земље, која се наслања на
језеро и има могућност
наводњавања. На њој би
мигранти могли, такође, да
заснују неку производњу,
пластеничку, баштованство,
не само за своје потребе, већ
би вишак производа могли и
да понуде локалном тржишту
и дођу до неких средстава
за егзистенцију, бар за неко
прво време.
Овај
хумани
гест
Дмитровића одјекнуо је
прво у домаћим медијима
(Политика, новинар Јовица
Даниловић), а убрзо и у

светским, од првог канала
руске државне телевизије,
до електронских портала.
Коментари у медијима били
су различити, зависно од тога
ко је овај гест како схватио.
-Ко то како доживљала, тако
и тумачи, сматра Дмитровић.
Био је то цео спектар,
почевши од коментара о
хуманости, до тога да је реч
о намери иритирања Хрвата.
Вест је пренио један хрватски
електронски портал где је
реакција била да је то наша
земља само на папиру, да
је то све хрватско. Ја сам
рекао да бих своју имовину
уступио на пет година,
толико ми фали до пензије,
а кад одем у пензију да ћу се
можда вратити назад, кући.
Хрвати су, на том порталу,
прокоментарисали
да ја
демантујем тезу крајишких
Срба да ми не можемо доле
да се вратимо, али да се ја
уствари не враћам искључиво
због тога што овде радим и
чекам пензију. Ја желим да
своју имовину у Хрватској да
уступим мигрантима из чисто
хуманих разлога. Сматрам да
није уреду да се ти људи муче,
а да моја имовина тамо стоји
празна и пропада. Има тамо
на стотине кућа о којима се
нико не стара и које су тако

ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

НОВЕ ВЛАСНИКЕ
ЧЕКА 13.000
ХЕКТАРА
ОРАНИЦА

Владимир Дмитровић: Желим да своју имовину у Хрватској уступим
мигрантима из чисто хуманих разлога

-Ова мигрантска криза Блиског и Средњег
истока је геополитички проблем, како ће се
решити не знам, верујем да то не могу да
предвиде ни стручњаци који се тиме баве,
сматра Владимир Дмитровић. У свему томе
чудно ми је да сви ти мигранти не иду у
суседне арапске земље, богате, као што су
Катар, Уједињењи Арапски Емирати, Саудијска
Арабија. Симптоматично је да сви мигранти
имају за циљ пар земаља у Европи, хоће ли то
да поткопа корене хришћанске Европе?Све
су то питања на која ја не могу да одговорим,
немам довољно знања. То су само моје дилеме.

Кућа у Глини, фотографија из породичног албума Дмитровића

осуђене на пропадање. Сва
би та имовина била сачувана
када би неко ту живео и
бринуо.
Одговарајући на питање
колико је могуће реализовати
његову идеју, Дмитровић је
рекао:
-Криза
миграната
са
Блиског и Средњег истока
је сложен геополитички
проблем, ја сам, једноставно,
реаговао емотивно, ја то
не могу реализовати сам са
својим пријатељима. Сама
реализација није спорна,
јер ја са својом имовином
могу да радим шта хоћу, да је
уступим на одређено време,

да је поклоним, продам, то
је питање хрватских власти
да ли би они дозволили упис
у катастарске књиге или не.
Нисам једини који је спреман
да то уради. Лично познајем
Саву Штрпца из „Веритаса“ и
када сам га обавестио о овој
идеји, рекао ми је да је могућа
и да су се њему јављали
и други моји земљаци.
Међу њима је и др Мишо
Будимлија,
пензионисани
уролог
у
Клиничкоболничком центру у Земуну,
он има имање у Плашком
и дао би га мигрантима без
икакве надокнаде. И мени
су се јављали земљаци из

различитих делова света, који
би учинили исто.
Према
речима
Дмитровића, у реализацији
овог хуманог геста треба
да се укључе међународне
хуманитарне организације
и агенције, Црвени криж,
Црвени крст, УНХЦР... као и
сама хрватска држава.
Дмитровић је до „Олује“
живео у Глини и радио као
генерални директор глинске
„Прехране“. „Олуја“ га је
затекла на месту заменика
министра
финансија
Републике Српске Крајине.
Ј.Е.

Први круг усменог јавног
надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у
државној својини на територији
Општине Вршац одржаће се 22. и
23. септембра.
Предмет
првог
круга
надметања за закуп државног
пољопривредног земљишта је
13.166 хектара.Право учешћа
на конкурсу имају физичка
лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и
у свом власништву имају најмање
пола хектара обрадиве површине,
док правна лица морају да имају
најмање 10 хектара.

Учесници лицитације треба
да донесу попуњен формулар
за пријављивање, доказ да су
уплатили депозит од 30 одсто,
доказ о месту пребивалишта,
потврду о активном статусу
регистрованог пољопривредног
газдинства, као и доказ о својству
осигураника пољопривредника
код ПИО фонда, казе Славко
Ћирин, члан општинског већа за
прољопривреду.
Графички преглед катастарских
парцела
које
су
предмет
лицитације по катастарским
општинама и списак парцела
по
формираним
јавним
надметањима, заинетерсовани
могу да виде у згради Општине
Вршац, а за оне који зеле да
виде парцеле биће организован
обилазак
пољопривредног
земљишта које се даје у закуп,
истиче Ћирин.
Први круг усменог јавног
надметања за одржаће се у 22.
и 23. септембра у великој сали
Градске куће, са почетком у 14
часова. Рок за подношење пријава
у писарници Општине Вршац је
21. септембар, до 15 часова.
Биљана Ризвић Чарапић
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НАЈНОВИЈА ПРЕДСТАВА ВРШАЧКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Н

„ЗАЧАРАНИ ЗАМАК“
ПРЕМИЈЕРНО КОД „СТЕРИЈЕ“

а репертоару Народног
позоришта „Стерија“ од среде
је још једна представа. Реч
је о „Зачараном замку“, намењеном
деци и њиховим родитељима,
премијерно приказаном на
„Стеријиним“ даскама које
живот значе, 9. септембра. Ова је
представа званично отворила нову
позоришну сезону у Вршцу.
„Зачарани замак“ рађен је по
тексту Бојане Иванов Ђорђевић, а
режију потписује Снежана Удицки.
Према речима аутора, овај
иновативни пројекат настао је на
основу мотива из локалне историје,
према легенди о настанку Вршачког
замка и у складу са потребама
града да се овај споменик културе
и историје снажније подржи и
промовише. То је био један од
разлога за занимљиву најаву
премијере, одржане дан раније
у Вршачкој кули. Том приликом
представницима медија обратили
су се позоришни ствараоци
актуелне представе, Александра
Панић, чланица Општинског Већа
задужена за културу, и Љиљана
Томић Давидов, оперативни
директор Градског музеја.
Ј.Е.

Нова представа за децу

ОДРЖАНА ТРИБИНА „СРЕДОМ КОД СТЕРИЈЕ“

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИКОМ
СЛОБОДАНОМ МИЛИНКОВИЋЕМ

У оквиру трибине „Средом код
Стерије“, прве септембарске среде,
гост Књижевне општине Вршац био
је песник Слободан Милинковић.
У пријатном дружењу учествовали
су, уз аутора, и професорка српског
језика и књижевности, песникиња
Јадранка Ћулум и истакнути
позоришни уметник Иван Вуков.
Модератор програма била је Сања
Вукелић, уредница КОВ-а.
Слободан
Милинковић
говорио је о свом стваралаштву,
времену када је био капетан на
„Галебу“, животу у Сплиту и Вршцу,
породици, супрузи и ћеркама које
су му највећа инспирација. Са истим
жаром аутор је казивао на екавици
и икавици стихове из своје збирке
„Носталгија“.
Песник исказује сликовито љубав
кад је у питању вољено биће, али
и родни крај. А, завичај је свуда
где је песник живео, где је волео и
где му срце оста. То је Далмација,
то је Сплит, али и Војводина и
Вршац. Иако пева о Далмацији и
Сплиту, где је провео морнарске
дане, песник спонтано повезује
мирно плаветнило са бескрајном
равницом. Носталгично се присећа
старог времена, прошлих љубави,
дивних пејзажа, мора и јарких
војвођанских слика. Не жели
да раздвоји ова два, на изглед
супротна места. Повезује их драгим
ликовима, сећањима, римом.

Слободан Милинковић рођен је 1943.
године у селу Дубу, у општини Бајина Башта.
Детињство проводи у Вршцу где завршава
основну школу, након које уписује Морнаричку
средњу бродску школу у Дивуљама код
Сплита. Као старешина ЈРМ ради на бродовима
и завршава Факултет организационих
наука после чега своју каријеру наставља у
Морнаричкој војној академији као старешина
питомаца. Пензионисан је 1991.године као
виши морнарички официр, напушта Сплит и
враћа се у свој Вршац којем посвећује већину
својих песама.

Песник Слободан Милинковић гост КОВ-а

-Душа ми оста под Вршачком
кулом, каже песник. Управо под њом
остаде песник, речити морепловац, да
заљубљене риме плете, пловећи тамо

негде и негде овде, љубећи, патећи,
мирећи непомирљиве даљине и
показујући нам очима и срцем да је
љубав неисцрпан извор живота.

Било је то још једно у низу
пријатних дружења која организује
Књижевна општина Вршац.
Ј.Е.
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У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ОДРЖАНО ЗАНИМЉИВО ВЕЧЕ

СЛИКА
И
РЕЧ

ЉИЉАНА ВУКОТИЋ, ПРАТИЛАЦ
КРОЗ ИМАГИНАРНА ПУТОВАЊА

Прошлог викенда, у Салону код Порте, одржано је врло
занимљиво предавање под називом „Мудрост имагинације
- унутрашња путовања са животињама моћи“. Гост Салона и
пратилац кроз имагинарна путовања била је Љиљана Вукотић,
аутор методе засноване управо на поменутим имагинацијама.
У дружењу са Вршчанима, Љиљана Вукотић открила је
како је дошла до ове методе, нешто више о унутрашњим
путовањима и комуникацији са духовним сликама.
Посетиоци Салона код Порте сазнали су доста
интересантних информација. Између осталог, да је мало
познато да са нашим духовним сликама можемо да ступимо
у директну комуникацију. Пре више од тридесет година
амерички психолог проф. др Стефен Галегос, у једној спонтаној
визији, открио је могућност комуникације са унутрашњим,
духовним сликама. Он сматра да су “духовне слике кључ за наш
раст и наше исцељење, да долазе из целовитости, и зато познају
ту димензију веома добро”. Током година развио је један
једноставан метод, могућност комуницирања са унутрашњим
сликама, тзв. унутрашња путовања.
Вукотићева је нагласила да су унутрашња путовања једна
врста будног сањања, у коме смо, за разлику од сна, активни
и додала:
-Научили смо да знање тражимо око себе, често несвесни
да су знање као и мудрост већ у нама, одувек. Унутрашња
путовања нам омогућавају да то откријемо и да се отворимо
имагинарној димензији. У току унутрашњег путовања углавном
се указују слике, неко биће, осећаји, понекад звуци, или
животиње, тзв. животиње моћи.
На крају дружења, Љиљана Вукотић је представила једно
кратко искуство, могућност да се ступи у контакт са једном
животињом моћи и освести намера њеног указивања.

Богатство
рађа
сиромаштво послушност.

бахатост,
Т. Сухецки

Ј.Е.

ГРАДСКА БИОБЛИОТЕКА ОБЕЛЕЖИЛА ДАН ПИСМЕНОСТИ

ПРАВОПИС НИЈЕ СИТНИЦА

Градска библиотека у Вршцу
обележила је 8. септембар –
Међународни
дан
писмености
организацијом
неколико
ортографских
радионица
под
заједничким слоганом „Правопис
није ситница“. Радионице је водила
мр Ивана Ђорђев, предавач на
Високој школи струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу.
„Радионице су осмишљене са
примарним циљем да допринесу
унапређивању
писменог
изражавања ученика вршачких
средњих школа са ортографског
аспекта. Правопис је највидљивији
део писмености и он се учи од
првог разреда основне школе. Зато
одлучујућу улогу у неговању норме
има школа,“ рекла је мр Ивана
Ђорђев.
Она је нагласила да о писменом
човеку данас можемо говорити
као о ономе ко својим језичким
понашањем и поштовањем норме
достојанствено
представља
културне вредности из којих је
поникао, али и доприноси њиховом

чувању и унапређивању користећи
сва преимућства света у којем
живимо.
„За
поуздану
примену
правописних захтева неопходно
је и добро познавање граматике,
нелингвисичка знања, те јединство
теоријских знања и практичне
обучености. Да би се знања и
умења слила у навику и прешла
у исправно поступање, потребна
су
вишегодишња,
систематска
вежбањима и стална брига о језику,“
истакла је мр Ивана Ђорђев. Она
је истакла и важност читања за
унапређење писменог изражавања:
„Важност навике читања увек
треба посебно истицати, јер се
писмено изражавање унапређује
дуготрајним читањем и пажљивим
слушањем, док сам процес писања
треба
да
представља
израз
унутрашње потребе и надахнућа.“
Даринка Михајловић, директорка
Градске библиотеке, такође је
истакла да правопис није ситница и
да кроз овакве образовне активности
библиотека промовише важност

VIN

PING

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.
неговања српског књижевног језика.
„Живимо у времену када се
правила не поштују и када се чини
да је једино правило „да нема
правила“. Правопис није ситница,
он је огледало писменог човека и
ове радионице су наш допринос
неговању књижевног српског језика.
Захваљујемо се мр Ивани Ђорђев
која је одржала изузетно едукативне
и креативне радионице. Надамо се
да ће се наша сарадња наставити и
да ћемо кроз будуће ортографске
радионице
ширити
светлост
правилног писменог изражавања.“

Д. Ракић
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Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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Сада већ традиционална манифестација Вршачко културно
лето и ове године успела је да у летњи живот нашег града
уведе културу. Од половине јула, па све до краја августа,
Културни центар je, под покровитељством општине Вршац,
организовао око педесет програма на отвореном. Вршачки
трг, али и обновљени Дом културе, били су центри културних
збивања.
Слоган манифестације “Право у центар” у потпуности
је оправдао очекивања. Из Културног центра напомињу
да су програми су заинтересовали Вршчане свих узраста.
Многобројна публика која је испратила представе, концерте,
филмске пројекције, најбољи је показатељ.
Малишани су имали прилику да уживају у дечијим
представама сваке недеље, док су за младе организовани
концерт учесника локалног шоу програма “Пусти свој глас”

ФОРЕПОРТАЖА
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ЗАВРШЕНО БОГАТО ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОГО

и први хип хоп фестивал. Старија публика имала је прилику
да погледа претпремијеру представе “Напокон сами”, хит
представу “Чекајући министра”, као и многе филмове у оквиру
Белдокс фестивала. Концерти тамбурашког оркестра “Пета
жица” одушевили су наше старије суграђане, док су многе
књижевне вечери, креативне радионице и концерти полазника

Креативног курса гитаре, привукли публику свих узраста.
- Пре свега, поносни смо што смо успели да са минималним
буџетом, од свега 395 000 динара, реализујемо педесет програма
који су били намењени свим узрастима и циљним групама. Желим
да се захвалим нашим суграђанима и свим гостима на великој
посећености програма, што најбоље доказује да смо избором

ФОТОРЕПОРТАЖА

ОДИО “ПРАВО У ЦЕНТАР”
истих погодили право у центар и оправдали очекивања , каже
Татјана Вукелић, организаторка Вршачког културног лета.
Посебна пажња посвећена је афирмацији локалног
стваралаштва, али нису изостали ни гостујући програми. Такође, ове
године стављен је акценат и на промоцију култура других земаља,
те су Вршчани могли да посете “Дане Кубе”, изложбу посвећену

годишњици изградње бечког булевара Рингштрасе, као и програме
који су представили националне културе Румуније и Чешке.
Осим културног, овогодишња манифестација имала је и
хуманитарни карактер. Културни центар Вршац подржао је акцију
удружења “Параквад” из Вршца - „Сакупи хумани чеп“, а прикупљан
је и новац за обнову куће Јасне Крсмановић.

ВРШАЧКА КУЛА
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Највеће интересовање за Вршачко културно лето показали су
наши најмлађи суграђани. То посебно значи организаторима, па
су одлучили да обрадују малишане и након званичног завршетка
манифестације.
- Имајући у виду да лето календарски и даље траје, а
да су најмлађи посетиоци показали велико интересовање,
поклонићемо граду још три дечије представе на отвореном у току
септембра месеца. Посебно нам је драго што су управо малишани
били задовољни програмом, те нам то даје подстрек да следеће
године будемо још бољи. Такође, надам се и да ће следеће године
публика бити још бројнија”, нагласила је Вукелићева.
Пријатељи манифестације били су Енолошка станица, Етно
кућа Динар, Биро плус, Моја вода, Свислајон Таково, Кафе бар
Џезва и Посластичарница Ђорђевић 1854.
Андреа Гашпаревић

Фото: А.Путник
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ
ПРОДАЈА
- ЗАМЕНА
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. 064/35790-44 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 013/2891-448.
Купујем гарсоњеру у Вршцу. Тел. 062/8177-153.
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. 831-594.
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. 062/81771-53.
На Булевару Жарка Зрењанина,
дворишни стан на продају. Тел. 061/152-2976.
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 062/63-13-66.
Хитно на продају кућа (новоградња) са
окућницом, велики плац, амбар, кочине, 50
садница воћа у роду, у Павлишу. Тел. 013/2891088.
Купујем стан од 30 m2, у згради, у Вршцу.
Тел. 062/81-77-153.
На продају двособан стан, код зелене
пијаце , 61 m2, две терасе, грејање на плин, и
бокс на тавану. Тел. 064/88-11-001.
Двособан стан на продају око 60m2,
сређен, на Војничком тргу или замена за мањи
уз доплату. Тел. 061/6065-158.
Купујем гарсоњеру или стан 30 m2 у згради
у Вршцу. Тел. 062/81-77-153.
Продајем (издајем) стан 30 m2, у Улици
Светозара Милетића 2б, поред Школе „Вук
Караџић“. Тел. 062/282-112 или 069/417-28-49.
Продајем нову приземну кућу у Улици
Ђуре Цвејића. Тел. 064/120-16-22.
Купујем гарсоњеру или стан до 30 m2, у
Вршцу.Тел. 062/81-77-153.
Продајем две куће, две гараже, на плацу
7 ари са воћњаком и лозиним шпалирима.
Објекти се налазе на главном путу код ЈАТ-а.
Тел. 064/27-17-217.
На продају спратна кућа у Никите
Толстоја, или замена за стан уз доплату. Кућа

је од 120 m2, два купатила, са паркетом
и централнним грејањем. Тел. 060/0973-975.
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 061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута ЈАТ-а, са
плацем 500 m2, могућа доградња. Цена
60.000 евра. Тел. 060/44-56-004.
Продајем повољно у Панчеву
(центар) двособну кућу- стан, са гаражом
(могућност претварања у стамбени део)
укупно 67 m2, реновирана, са два улаза
са улице у кућу, шупа од 17 m2 . Дужине
13х7,5 m, дебелих зидова, печена цигла.
Власник. Тел. 063/75-79-722 и 604/13-23663.
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.
На продају њива - ливада површине
3/4 ланца на другом километру пута
Марковац - караула, потез Иберланд
- Туфа. Погодан за пчеларе.Тел. 013/832 442, 063/7263-877

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
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

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
Издајем гаражу код ДДОР-а. Тел. 2839-461.

РАЗНО

На продају: столови и столице,
троседи и фотеље, брачни кревети,
кревети, плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет, храстова
врата, дрвени прозори бунарска пумпа и
ауто приколица. Тел. 063/266-096
Продајем писаћи сто (дрвени) тел.
060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5 kw очувана, са
точковима. Цена повољна. Тел. 805-911 и
060/08-05-911
Продајем дечији креветац, колица
за бебе Чико, беби седиште за ауто,
носиљку за бебе. Мало коришћено,
повољно. 064/598-3898
На продају дечији бицикл са
помоћним точковима. 064/598-3898
На продају Лексан плоча 2х2,1 м,
ново повољно. 064/598-3898
Продајем 10 буради за нафту
од 200 л. Цена 800 динара комад. Тел.
063/281-236.
Продајем кауч и две фотеље, 2
замрзивача (по 30 евра), неисправан
крупач (50 евра), мотор томос
неисправан (100 еура)метална врата и
прозор (100 евра), два кревета и душек
( по 20 евра), судоперу, врата, прозоре
по (10 евра). Тел. 062/803-16-06 и 807-740.
Чувала бих старију женску особу.
Тел. 013/805-142 и 063/8779-525.
Продајем класичну гитару,
телевизор у боји и веш машину.
Повољно. Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку за форд
ескорд караван 1,6 , 1998. година. Тел.
060/845-00-69.
Продајем огревно дрво: буква,
багрем и храст. Цена 3.700 динара.
Достава на кућну адресу. Тел. 062/85670-56.
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.
Помагала бих у кућним пословима
старијој особи или породици а може и
чување деце. Тел. 063/159-14-48.
Озбиљној породици потребна
особа за бригу о детету (8 година).
Пожељно учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 -6464

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ
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. 062/880-5127.
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.

На основу одредаба члана 50 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 60 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 64/2015) Скупштина општине
Вршац, оглашава

ЈАВНИ УВИД
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ВРШАЧКИ ЗАМАК» ОД
2015. ГОДИНЕ
Извештај је израдио Југословенски институт за урбанизам и
становање, ЈУГИНУС ДОО из Београда, Андрићев венац 2/II.
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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: _______________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

намештен стан у Вршцу. Звати после 17
часова на телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене за смештај
радника самаца са употребом купатила.
Тел. 063/551-403.
Издајем пословни простор у Банатској
4, у Вршцу, површине 50 m2, комплетно
опремљен канцеларијским намештајем.
Тел. 062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом центру
Вршца. Тел. 064/5152-245.
Издајем студенткињама једнособан
намештен стан у Вршцу. Звати после 17
часова на телефон број 013- 834- 975.
Издаје се једнособан, намештен, стан у
Панчеву студентима стоматологије. Тел.
064 228 98 90.
Издајем двособан, намештен стан у
строгом центру Вршца који има климу,
централно грејање, кабловску са
интернетом, фиксни телефон. Усељив од
1. јуна. Тел. 061/718-05-87.
Издајем једнособан намештен стан.
Одмах усељив, Југ Богдана 18. Повољно.
Тел. 064/186-65-244.
Издајем лежаје за преноћиште групи
радника, самаца, са купатилом. Цена
повољна. Тел. 063/551-403.
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Београда. Тел. 013/834-324 и
063/77-31-585.
Издајем намештен трособан стан
на Војничком тргу (лифт, клима) Тел.
064/144-33-13.
Издајем стан на Новом Београду,
код Тржног центра Веро, 33 m2,
комплетно реновиран, опремљен новим
намештајем. Тел. 064/130-84-90 (после 16
часова)
Издајем гарсоњеру у близини градског
парка. Тел. 013/836-562 и 061/613-91-46.
Стан за издавање. Тел. 064/393-17-17.
Издајем локал у улици Жарка
Зрењанина 89 са намештајем за апотеку
или празан, или продајем локал 39 м2.
Тел. 064/248-72-90 и 064-155-99-40.
Издајем празан стан од 48 m2, на првом
спрату, у згради, преко пута Педагошке
академије, има телефон, кабловску и
климу. Тел. 064/170-98-41.
Студенткињи прве године права
потребна мања гарсоњера или мањи
стан у Београду. Тел. 061/72-81-996.
Издајем кућу са локалом у Ритишеву, у
Улици М. Еминеску 40. Тел. 827-201.

Излагање извештаја у холу зграде СО Вршац, Трг победе бр.1,
траје 30 дана од дана објављивања овог огласа у «Политици».
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе
на изложени извештај за време трајања јавног увида у писаном
облику и предају их путем писарнице Одељењу за урбанистичко
грађевинске и имовинско правне послове Општине Вршац.
Одељење за урбанистичко грађевинске и имовинско правне
послове Општине Вршац свим заинтересованим лицима пружиће
потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим
решењима и евентуалним давањем примедби.
У току јавне седнице Комисије за планове Општине Вршац која
ће бити одржана 09.10.2015. године у 12,00 сати у III сали зграде
СО Вршац сва физичка и правна лица која су поднела примедбе
на извештај у писаном облику могу образложити достављене
примедбе.

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.
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MAGYAR TÜKÖR
Ünnepelt
Törökbecse
T

örökbecse II. plébániatemplomát Szent István király
tiszteletére szentelték. Az ünnepi szentmise keretében, amelyet msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius mutatott be paptestvéreivel együtt, megáldották az
új kenyeret.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

» msgr. Tietze Jenő cellebrálta a szentmisét

» А Császárkert standja

XVI. Inocoop Nagybecskereken
N
„
agybecskerek augusztus 27-e és 29-e között
tizenhatodik alkalommal adott otthont az INOCOOP -innovációs, kooperációs és vállalkozói kiállításnak.
Az esemény célja a turizmus
népszerűsítése, azon helyi, hazai és külföldi kamarák, illetve
kis-és középvállalkozók egyedi
termékeinek bemutatása, amelyekkel eme települések büszkélkednek.
A rendezvényt - melyet jelenlétével megtisztelt Juhász
Bálint, a Tartományi Gazdasági Titkárság titkárhelyettese is
- hivatalosan Snežana Bogosavljević Bošković mezőgazdasági
miniszter asszony nyitotta meg.
A muzslyai Fókusz Klaszter-Családi Gazdálkodók Egye-

sülete a manifesztáción a Császársziget nevet viselő projektummal rukkoltak elő. A projektum, amely négy települést (
Erzsébetlak, Lukácsfalva, Muzslya és Aradác) és két nagybecskereki helyi közösséget ( Sava
Kovačević és Veljko Vlahović)
karol fel, célja a falusi és tanyai
élet és turizmus kínálatainak
bemutatása és népszerűsítése.
A lukácsfalviak a biotermelést,
az erzsébetlakiak a kolbászfesztivált, az aradáciak a helyi borkínalatokat, a két helyi közösségből érkező kiállítók pedig a
kiflifesztivált és a nagyanyáink
hagyatékából megőrzött kézimunkákat mutatták be.
A muzslyaiak Müller János mangalicaszalonnájának
köszönhetően a tepertőfesz-

tivál hangulatát varázsolták
elő. Ezen kívül bemutatkozott még a Császárkert Kft., a
Muzslyai Amatőr Képzőművészeti Klub, Kanász Jarmila
házi készítésű sajttermékekkel, a Borkedvelők Egyesülete,
a Nők Klubja, az Amatőr Szakácsok és Hagyományápolók
Egyesülete, valamint néhány
önálló kiállító.
Magyarországról a Békés Megyei és a szegedi Magyar-Szerb Kereskedelmi és
Iparkamarák, a Kincses Bácska - Élelmiszeripari Gazdaságfejlesztési Klaszter, a mórahalmi Szent Erzsébet-gyógyfürdő,
a Gyulai Várfürdő és a budapesti Corvinus Egyetem képviselői mutatkoztak be.
BORBÉLY TIVADAR

A rendezvényt melyet jelenlétével
megtisztelt Juhász
Bálint, a Tartományi
Gazdasági Titkárság
titkárhelyettese is hivatalosan Snežana
Bogosavljević
Bošković
mezőgazdasági
miniszter asszony
nyitotta meg.

Paradicsomnap
Lukácsfalván
L

ukácsfalva helyi közösségének tanács és Berekfürdő
testvértelepülés közös szervezésében szeptember 5-én
és 6-án paradicsomnapot és falúnapot tart Lukácsfalván.
A hétvégi rendezvénysorozat programja a következő
SZOMBAT, SZEPTEMBER 5.

12.00 h - vendégek érkezése
16.00 h - halászlé főzőverseny
16.30 h - kertészgazdaság látogatása
18.30 h - eredményhirdetés

VASÁRNAP, SZEPTEMBER 6.

8.00 h - XI. Paradicsomnap megnyitása
8.15 h - versenyek kezdete. A legízletesebb friss és főtt
paradicsom megválasztása, valamint a legnagyobb paradicsom kikiáltása. (A versenyzők fél kg paradicsomot, valamint 1 lit. főtt paradicsomot hoznak magukkal).
9-9.30 h - a zsűri értékelésének végeztével eredményhirdetés
10.00 h - paradicsomszedés
11.00 h - ünnepélyes szentmise Kisboldogasszony tiszteletére a katolikus templomban

Látogatóban Bókán
E
gy forró nyári napon kerestem fel a Temes folyó menti
települést. 1869-ben amikor is az első népszámláláskor 3725 lakosa volt majd 1900ban már növekedett a lakosság
száma s ekkor érte el az 5247
főt. 191O –től a lakosság száma
egyre csökken az utolsó népszámláláskor a falu 1734 lelket
számlált s ebből 994 szerb, 482
magyar és 1 német ajkú lakosa
volt a falúnak. Az oklevelek néha Temes, néha Keve vármegye
részeként említették. Első írásos
emlék a településről az 1332. évi
pápai tizedjegyzékből származik. 1779-ben Torontál vármegye újraszervezését követően
a nagybecskereki járáshoz csatolják. 1788. okt.17-én a császári
sereg Pancsova ostromára vonult II. József császár Bókán tartózkodót bizonyos ideig Oberknežević Pál szerb gazdálkodó
házában. A régi falú temetője
a jelenlegi falú központjában
volt. A két világháború közötti
években már a Dániel, Mihajlovics és Jagodiccs család birtokában került a község a környéke.
A ma is álló templomot 1802
-től 1840-ig építették A temp-

lom védőszentje Gyümölcsoltó Boldogaszony.
Naftagasz kőolajipari vállalat múltjáról Mészáros József,
a bókai nyugdíjasok egyesületének tagja, aki jó maga is 40
munkaévet töltött a Naftagasz
vállalatnál, elmondta , hogy a
Temes folyó mentén a bókai falu határában, 1953–ban végezték el az első kőolaj és földgáz
fúratásokat. József az általános
iskola befejezése után Varasdra
került, ahol középiskolába járt,
ott tanulta meg a nafta kitermelésének a fortélyait, tanulmányai befejezését követően
műszaki vezető az adai, kelebiai gyűjtőállomásokon. 2014
márciusában vonult nyugdíjba. Nyugdíjas napjaira a Temes
menti kis község nyugalmát választotta, ahol éppen úgy, mint
gyermekkorában most is jól feltalálta magát, nem hiányzik neki a város zajos mindennapi forgataga.
Annak ellenére, hogy szerény körülmények között élnek a falu nyugdíjasai, mégis
elégedettek a mindennapjaikkal, az egyesület tevékenységével, ahol több esetben már

ebben az évben is szerveztek
néhány társas kirándulást Versecre, Karlócára. Az egyesületben továbbra is tart az új tagok
toborozása.
Búcsút veszek vendéglátómtól, s tovább fürkészem, járom
a falut, hogy minél közelebbről
megismerhessem. A templom
tőszomszédságában egy szép
tágas ház vonja magára a figyelmemet. Ez az idősek otthona, bezárt kapu, mély csend
fogad, de jól látható a kapu fölötti csengő. Becsengetek, néhány perc múlva érkezik az épületben szorgoskodó nővér aki
meleg szeretettel fogad, beinvitál a szépen berendezett tágas
udvarba és az épületbe.
Beszélgetésünk során Kulik
Mária elmondja, hogy – az otthon egy családi házból jöt létre.
A családi ház korában a Matanović házaspár tulajdonában volt,
haláluk után a két fiukra marat,
Józsi Fehértemplomon volt plébános, Pero pedig itt helyben és
Jarkovacon a tanügyben dolgozót. Nem voltak leszármazottaik, amikkor megöregedtek a
két testvér úgy döntött, hogy e
szép tágas épületet a helybeli

» A bókai templom
római katolikus egyháznak adják ajándékba, azzal a szándékkal, hogy a plébánia az épületbe fogadja be a rászorultakat,
nyújtson nekik meleg szerete-

tet, amelyre szüksége van sok
idős személynek. A két testvér
álmait Konc Tibor atya váltotta
valóra. A konyhából a hosszú,
ebédlővé alakított, cserepes vi-

rágokkal ékesített üveges verandán át jutunk ki az udvarra.
Az ajtóban Árpád-házi királylány szobra int búcsút.
PRÉCZ ISTVÁN
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Када си почео да се занимаш
за ди – џејинг, шта те је привукло
ка овом веома занимљивом
послу и колико си као ди – џеј
напредовао од тада па све до
ове године када си издао свој
први сингл и одржао сјајан
наступ на 7. „Belgrade Foam Fest“
музичком фестивалу?
Само
интересовање
за
електронску музику почело је
2006. године када сам и почео да
излазим. Сваког викенда када бих
отишао у клуб, са одушевљењем
бих посматрао ди – џеја како
цело вече диктира ритам журке,
покреће масу и труди се да сви
гости на крају вечери напусте клуб
са осмехом на лицу. Занимало
ме је како се све то ради, али
ми је у исто време изгледало
као немогућа мисија, све док се
случајно нисам нашао у прилици
да и сам то пробам. Власник тада
популарног клуба „62“ у Градском
парку омогућио ми је да се
опробам у овом послу, и тако је
све почело. Ди – џејингом сам
почео да се бавим 2009. године,
аматерски и из хобија, али је то
већ 2010. године достигло много
виши ниво када сам изненада
добио резидентуру на Закинтосу
на основу првог микса који сам
снимио у животу и поставио га
на интернет. Тада сам овај посао
схватио много озбиљније и
максимално му се посветио. Од
тада, па све до данас, сваког лета
радим као резидент ди – џеј на
најпопуларнијим летовалиштима
широм Грчке као што су Калитеа,
Кавос и Закинтос који сам већ
поменуо. Поред тога, већ неколико
година уназад, дочек Нове године
радим у Кракову у Пољској.
Дугогодишњи
сам
резидент
Туристичке организације „Puzzle
Group“ која ми је и омогућила
прве наступе у иностранству и
помогла ми да остварим контакте
на основу којих сам касније сам
уговарао журке. 2011. године сам
на такмичењу које је организовао
популарни „Lovefest“ из Врњачке
Бање проглашен за најбољег
младог ди – џеја и тада имао част
да наступам на главном стејџу
тог фестивала. 2014. године сам
у Грчкој наступао са Рио Дела
Дуном који је познат као резидент
„Ibiza World Club Tour – a“. Такође,
један од најдражих наступа у мојој
каријери био је и наступ на „Naissus
House Fest – u“ у Нишу на ком
сам радио заједно са Белтеком,
ди – џејем и продуцентом који је
врло успешан и цењен у свету.
И наравно, ту је и овогодишњи
„Belgrade Foam Fest“ и наступ са
„Sick Individuals“, два млада момка
из Холандије. Продукцијом се
бавим већ неколико година, ове
године сам издао свој први сингл
под називом „Attack“ за Издавачку
кућу „System recordings“ из
Њујорка, а сада већ увелико радим
на неколико нових пројеката.
Пар пројеката радим сам, а један
заједно са још два момка који се
потписују као „No Regular“. Идеја
нам је да направимо нешто много
озбиљније и на много вишем
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куЛинтервју
СТЕФАН ТРИКИЋ, УСПЕШНИ ВРШАЧКИ ДИ – ЏЕЈ:

ДИ – ЏЕЈИНГ ЈЕ УМЕТНОСТ КОЈОМ
НЕ МОЖЕ СВАКО ДА СЕ БАВИ!

Двадесетдвогодишњи Стефан Трикић, многима познатији као ди – џеј Вандал
Стив, почео је да се интересује за електронску музику још давне 2006. године.
Његова фасцинираност ди – џејевима који су на журкама атмосферу доводили
до усијања прерасла је у праву љубав која је први пут стављена на пробу у тада
популарном вршачком клубу „62“, у којем је Стефан одржао неке од његових
првих наступа. Иако је ди – џејингом аматерски почео да се бави 2009. године,
само годину дана касније Стефан је почео да добија прве озбиљније послове
захваљујући првом миксу који је снимио. Уследили су наступи у неколико
европских земаља, широм региона и на бројним музичким фестивалима. Након
неколико година искуства и рада у свету ди – џејинга, Стефан данас има јасну
визију онога што жели да постигне бавећи се својим послом, и спреман је да дуго и
детаљно ради како би то остварио.
нивоу, желимо да ангажујемо и
неког вокалисту из иностранства,
а касније и да пробамо да издамо
за неку већу издавачку кућу. Све у
свему, ради се пуном паром...
Како би из твог угла
прокоментарисао
чињеницу
да људи на ди – џејеве неретко
гледају као на особе који само
пуштају музику и не раде ништа
више, и да ли би посао ди – џеја
описао као уметност која се
ствара или технику која се учи?
Људи воле да коментаришу
ствари у које се не разумеју. То је
исто као када би неко за возача
Формуле 1 рекао: „Шта он ради?
Он само седне и вози у круг.“
Сваки ди – џеј који се озбиљно
бави овим послом посвећује
му много времена. Сваког дана
бар
неколико
сати потроши на
преслушавање
и скидање нове
музике. Уколико
се ди – џеј бави и
продукцијом, на
то потроши још
минимум 5 – 6 сати
дневно… Музику
коју ди – џеј пушта
на журци треба
распоредити
онако како би самом извођачу
било најлакше да одређену песму
пронађе у неком тренутку, што
такође захтева одређено време.
На ди – џејинг гледам као уметност
и сматрам да тим послом не може
свако да се бави. Наравно, техника
се учи и усавршава годинама, али
пре свега, потребно је имати слуха.
Које извођаче и музичке
жанрове лично најрадије волиш
да слушаш и да ли постоји
неко из света ди – џејева ко
је на посебан начин утицао
на развијање твог музичког
талента?
У слободно време слушам
више жанрова, дип хаус, тех хаус,
клуб хаус, Р’н’Б, хип – хоп, трап,
биг рум... Ипак, највише волим
прогресив хаус који и правим.

Наравно, имам свог идола и
захваљујући њему сам успео да
пронађем свој стил у свету музике.
Од самог почетка, он је за мене
број један и сигуран сам да ће тако
и остати. Он је Аксел Хедфорс,
публици познатији као Аксел.
Бивши је члан састава „Swedish
House Mafia“ чији су чланови
поред њега били и Стив Анђело
и Себастијан Ингросо које такође
обожавам. Поред њих, извођачи
које много ценим су Крајдер,
Том Стар, Ники Ромеро, „Dimitry
Vangelis & Wyman“, Shapov, „Hard
Rock Sofa“, „Swanky Tunes“, „M.E.G. &
N.E.R.A.K.“ итд....
Годинама
се
бавиш
електронском музиком, а као
ди – џеј до сада си наступао на
бројним догађајима од којих су
се поред региона

извођач буде добро расположен
пред наступ и за време самог
наступа, јер у случају да није, то
се може јако одразити на публику
кроз његов сет и избор музике.
Мени лично је много лакше када
наступам у великим градовима из
разлога што су људи опуштенији,
излазе у клубове у којима знају
какву музику могу да очекују. Они
који воле електронску музику,
могу да пронађу места за излазак
на којима се она пушта. Они који
воле домаћу музику, могу да
пронађу места на којима се пушта
таква музика. У мањим местима
попут Вршца, људи немају много
избора места за изласке због чега
су принуђени да слушају музику
коју слуша већина.
Живимо у времену у којем је
напредна технологија доступна

многи одвијали и у неким од
европских земаља. Колико се
публика разликује од места
до места на којима наступаш
када је реч о укусу и да ли је за
размрдавање публике поред
позитивне енергије потребно и
нешто друго?
До сада сам, ако се не варам,
наступао у пет европских земаља.
Публика се видно разликује од
државе до државе и управо се
из тог разлога ди - џеј не може
увек представљати публици са
истим избором музике. Неки ће
то прихватити, а неки не. Из тог
разлога сматрам да је искуство
битан фактор у овом послу и да
баш оно може много да утиче на
то да ли ће журка бити успешна
или не. Такође је веома битно да

скоро свима, а свако ко може
да је приушти себе врло лако
може да назове ди – џејем. Које
то особине по твом мишљењу
разликују квалитеног ди – џеја
од онога ко само мисли да то
јесте?
Некада су ди – џејеви до музике
долазили тако што су је куповали
у иностранству, чекали плоче да
им стигну у Србију и по неколико
месеци, а то није свако себи могао
да приушти. Данас је то другачије,
технологија је много напреднија
и музика нам је свима доступна.
Такође, поред музике коју можемо
да скинемо са интернета када
год пожелимо, можемо скинути
и програме за пуштање музике
који уопште нису захтевни, а
притом су веома једноставни за

коришћење. Из тог разлога се
данас многи баве ди - џејингом,
ако се то уопште може назвати
ди - џејингом. Мислим да је то
јако лоше и да доста негативно
утиче на оне који се овим послом
баве мало озбиљније. Баш из тих
разлога многи имају мишљење да
је наш посао лак и да уопште није
захтеван, те да свако може да га
обавља…
До сада си имао бројне
наступе широм Србије, у
клубовима већег и мањег
капацитета. Колико је захтевно
радити на местима на којима се
по неписаном правилу очекује
најбољи ноћни провод, и на
којим местима у Србији они
који нису у прилици да дођу у
Вршац могу да уживају у твом
наступу?
Мени лично је све то подједнако
захтевно, јер на сваком наступу
гледам да дам све од себе како
би се гости добро провели. За
сада током зимске сезоне немам
уговорену резидентуру, тако да
ће сваки наступ бити у неком
другом клубу, неком другом
граду. Зато је најбоље пратити
моју страницу на „Фејсбуку“ где
редовно објављујем датуме и
места на којима наступам, као и
нову музику. Што се Вршца тиче,
јако ретко наступам овде, али вас
зато могу позвати на Halloween
Party, маскенбал за Ноћ вештица
који већ годинама уназад радим
у сарадњи са Унијом студената.
Такође, могу да најавим да ћу ове
зиме заједно са једним другаром
покренути нови парти бренд у
Београду, али детаље још увек не
смем да вам откријем…
Да ли своју будућност
видиш у свету ди – џејева или
ипак планираш да се поред
музике посветиш и неким
другим стварима?
Много сам загрејан за
овај посао, и желео бих да у
наредних неколико година
подигнем продукцију на много
виши ниво, како би ми се
евентуално отворила нека нова
врата у свету ди - џејинга. То
ми је тренутно највећа жеља.
Наравно, то може да се деси
за годину дана, за пет, а можда
и никада, то се не зна. Из тог
разлога доста сам посвећен
студијама и не планирам да
их напустим, јер се никад не
зна шта носи дан, а шта ноћ.
Тренутно студирам економију
на Мегатренд универзитету, или
како се сада зове, Универзитету
„Џон Незбит“, где сам и студент
продекан. Жеља ми је да након
завршетка овог универзитета
упишем мастер студије на
Факултету
организационих
наука Универзитета у Београду.

куЛист

уређује: Иван Арадски
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„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ

Марија Киш

Наташа Величковски

ВРШАЧКА КУЛА

МАМЕ И БЕБЕ

Приликом овонедељне посете Породилишту Опште болнице Вршац,
репортер „Вршачке куле“ фотографисао је маме и бебе. За први осмех
сликале су се: Марија Киш и син Марко Карајовић, Јелена Јованов и
ћерка Анастасија Терек, Наташа Величковски и Сташа, Сенада Мазрек
и Ниазја Круези.
A.Б.

Јелена Јованов

Сенада Мазрек

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине Вршац, година
11, број 142, 13. септембар 1985.

ФУДБАЛЕРИ “ВРШЦА” НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ

ВРЕМЕ НОВО - ПРОБЛЕМИ СТАРИ

Вршачки
љубитељи
фудбала сматрају да се
улазак у нови сиклус
такмичења није смео
дозволити без подробне
анализе свега онога што
се догодило у протеклом
првенству, а поготово
не без нове управе и
чвршће орјентације, а са
организованијим радом у
клубу.
Протекло
је
шест
кола у Војвођанској лиги,
а љубимци овога града,
фудбалери “Вршца”, никако
да ухвате корак са екипама
себи равним. Још увек
се налазе у доњем делу
табеле, раме уз раме са

новајлијама у лиги или са
екипама које су се ранијих
година готово редовно
бориле за опстанак у овом
степену такмичења. Али,
многи кажу да се то могло и
очекивати, нарочито након
онога што се догодило у
прошлом првенству, када
је “последњим трзајем”
изборен опстанак, као и
током прелазног рока, када
екипа није ојачана неким
познатијим фудбалером,
већ је ослабљена одласком
поузданог чувара мреже
и још двојице - тројице
искусних фудбалера.
В. Нистор

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 21, број 330, 27. октобар 1995.

ГРАДСКИ ДЕРБИ СА ЈУЖНОАМЕРИЧКОМ АТМОСФЕРОМ

РАДНИЧКИ ДЕКЛАСИРАО
ВРШАЦ

Не памти се скоро да
је већи број љубитеља
фудбала
посматрао
један меч! 11. октобра
на Градском стадиону
одигран је локални дерби
Војвођанске лиге исток
између
“Радничког”,
водећег на табели и“Вршца”,
једног од најстаријих
војвођанских лигаша. У
правој
јужноамеричкој
атмосфери,
дерби
је

завршен
заслуженом
победом
фудбалера
“Радничког” са 4:0. Јунак
меча и најбољи актер
утакмице Горан Сарајлин
био је стрелац сва четири
гола. “Црвени ђаволи”
су у свим елементима
фудбалске игре надвисили
своје комшије који за 90
минута нису створили
ниједну прилику за гол.
Н.М

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 31, број 595, 28. октобар 2005.

ПРОМЕНЕ У ФК “ЈЕДИНСТВО”

УПРАВНИ ОДБОР РАЗРЕШИО
НЕДЕЉКОВИЋА

Одлуком Управног одбора
ФК “Јединство” од 18. октобра
2005. Драган Недељковић
Кец разрешен је функције
спортског директора. На овај
потез, управа Клуба одлучила
се
због
правоснажне
одлуке Фудбалског савеза

Панчево на основу које се
Недељковићу
забрањује
вршење свих функција у
фудбалу, због деловања,
образложено је у одлуци,
супротно интересима Клуба.

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 (8)
ДРУГИ ДЕО
Садашњи Вршац
Вршац заузима 3,5 кв. миље равнице и
тако је по простору једна од највећих вароши
Војводства Србије и Тамишког баната. Налази
се у темишварском округу 10 миља јужно
од темишвара. На источној страни пружа се
планински ланац чије је подножје засађено
виновом лозом, док су падине обрасле шумом.
Према северу и југу имамо равницу местимично
спуштену због чега је често поплављена. Осим
потока Месића, река нема, али ипак вашем оку
предео пружа разноликост.
Подручје града Вршца обухвата по Comissions
operatu из 1818. године подручје од 33 422 јутра,
свако јутро обрачунато као кв. хвата.
Од тога су унутрашња или интавилна
земљишта
1459 јутара
оранице стечене повластицом 9 099 јутара
пашњаци
3951 јутара
виногради у брдима
2352 јутара
градски иберланд
9171 јутара
за потребе индустрије
945 јутара
такозвана земљишта поклона 632 јутара
градске шуме
844 јутара
По подацима за провизоријум земљишних
пореза за 1852. годину налазимо следеће
цифре:

Оранице
12998 јутара и 1118 кв. хвати
ливаде
7745 јутара и 549 кв. хвати
виногради 3638 јутара и 164 кв. хвати
пашњаци и напуштена земља приписана
општини
3560 јутара и 1108 кв. хвати
шума
848 јутара и 599 кв. хвати
тршчар
1247 јутара и 1300 кв. хвати
Свега
30038јутара и 1838 кв. хвати
у преостали простор спада интравиланум,
путеви, стење на брдима и непродуктивни
предели.

СТАНОВНИШТВО

Видели смо да се становништво Вршца састоји
од Срба и Немаца. Још пре 40 година однос ове
две нације био је 2/3 према 1/3, док данас Немци
сачињавају половину становништва.
Резултати пописа становништва од 13. 10.
1857. године:
Број кућа
3539
Број кућа данас (1859)
3537
Број становника (староседелаца)
римокатолика
православних
евангелиста
Јевреја
странаца
Укупан број становника у 1857. год.

18250
8811
9142
30
267
1393
18643

КРИШТОФ БАУМАН - ПРИЛОЗИ ЗА ХРОНИКУ ВРШЦА (9)
1844.
- 10. јула постављена су горња
врата на гробљу и уведена је
употреба правих посмртних кола
у Вршцу. исте године отворена је
сточна пијаца на месту Греберове
пиваре.
- 7. августа у 10 сати пре подне
утрчала су у кућу Јакоба Царана
два разбојника, Груја Парош
и Паул Гече, са намером да је
опљачкају. У кући су наишли на
дванаестогодишњу
Царанову
ћерку и осмогодишњу комшијину
ћерку и уплашену децу су
страховито мучили, ударцима и
претњом смрћу и покушавали да
дознају где Царан држи новац.
Према свим изгледима они би
децу стварно и убили да није
суседово дете случајно лупало на
закључана улична врата и тиме
отерало разбојнике. Пандури су
ухватили Паула Гечеа са ножем
којим је у соби претио на смрт
уплашеном детету. Ухваћен је у
тренутку када је покушавао да
побегне преко ограде, а његовог
друга Грују Пароша следили су
до рита и ту га касније ухватили.
Потом су их свезали и испред
Градске куће под ведрим небом
оковали и 11. августа, у недељу, у
6 сати поподне, на пољу са десне
стране вашаришта, према пресуди
преког суда, обесили.
- У овој истој години основано
је акционарско друштво из
дсадашњег грађанско читалачког
удружења и купило је такозвану
Штенцерову кућу за 5500 флорина
(1)
Удружење се звало “Конкордија” и тако

конвенционалног новца. (1)
1845.
- 17. марта и још шест дана
потом одржана је седница под
председништвом
краљевског
комесара господина фон Босавеца
да би се укинуо секвестар
над Магистратом и вршачком
општином, који је поставило њ.
вел. цар Франц I.
- Исте године у пролеће
засађене су градске плантаже
дуда на површини од 28 јутара
на гудуричком путу, као и дудов
расадник. Исте године продавано
је прво дудово лишће у магацину
за сено, и то лицитацијом.
Добијено је 28 флорина и 28
крајцара бечке валуте.
- У децембру је на налог бискупа
Лоновића штампан по први пут
укупан број крштених, венчаних
и умрлих у римокатоличкој
парохији за 1845. годину. По овој
публикацији било је те године
398 крштених, 88 венчаних и 318
умрлих.
1846.
- Била је врло блага зима. крајем
марта не само да су процветали
бадем и кајсија и у виноградима
се на Ускрс, 12. априла 6 цола дуга
лоза видела заједно са цветом ,
а кајсије величине ораха. 2. маја
била је велика слана у равници, на
брегу и у шумама приметан мраз,
који је велике штете учинио воћу
и порћу.
се до дана данашњег у вршцу и зове зграда
у којој је некада била подреалка, затим

- Исте године у општем
магацину за сено продано је
дудово лишће лицитацијом за 62
флорина бечке валуте.
- Месеци јуни и јули били
су суви и врели; 26. јуна је
пожњевено жито, а први хлеб од
њега печен је већ 27. јуна. Берба
грожђа је почела 12. септембра.
- 5. октобра одржан је избор за
право бирања, а 7. октобра почело
се са заменом одборника, а 11.
децембра под председништвом
краљевског комесара Зигмонда
фон Босавица са рестаурацијом
магистратских службеника.
- Према публикацији која је
објављена у римокатоличкој
цркви 1846. је 375 крштено, 110
венчано и 266 сахрањено.
1847.
- 20. јуна пала је цена шинека
пшенице са 23 на 17 флорина
бечке валуте, а већ 8. јула на 10
лорина.
- Исте године Штенцерова
кућа, коју је купило вршачко
акционарско друштво 1844.
срушена је и саграђена нова
велика кафана (Конкордија), са
две собе за билијар и салом на
спрату.
Ове
године
према
публикацији: 401 дете је крштено,
95 пара венчано, а 414 особе
сахрањене.
Грађанска школа, Реалка и друге школе, а
сада је намењена за Народни музеј.

ВРШАЧКА КУЛА
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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 4.колa

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 4. КОЛО

ВРШЧАНИ И ДАЉЕ БЕЗ ПОСТИГНУТОГ ГОЛА

ВРШАЦ ПРИКОВАН ЗА ДНО

Раднички (НП) 1:0 Вршац
Раднички (СМ) 0:0 Бачка 1901
Железничар 1:1 Омладинац
Борац (С) 0:1 ТСЦ
Раднички (Ш) 0:0 Сента
Банат 0:0 Долина
Дунав 2:0 Цемент
Оџаци 4:2 Слога

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

10
9
9
8
7
7
6
6
5
5
5
4
2
2
1
0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 4. кола
ЖАК 2:0 Јединство (БК)
Полет 0:7 Раднички Зрењанин
Раднички (С) 2:0 Црвена звезда (РС)
Козара 4:1 Младост (Л)
Будућност 1:0 Слога
Славиja 4:3 Слобода
Раднички (К) 0:2 Јединство (НБ)
Вршац Унитед 2:0 Пролетер (БК)

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

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

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

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

12
12
9
9
6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
0

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА
ПАНЧЕВО
Резултати 4. колa

Фудбалери Вршца минимално су
поражени у Новој Пазови (0:1) од
Радничког и на тај начин наставили
негативан низ започет још у првом
колу. Екипа тренера Бранка Савића
ни после 360 минута игре није успела
да затресе противничку мрежу,
док је за то време Илкић чак девет
пута био савладан. Симптоматично
је да су на три од четири утакмице
фудбалери Вршца добијали црвене
картоне: У првом колу Ановић и
Којић, у другом Белић, док је прошлог
викенда искључен Каровић. Из свега
наведеног могло би се закључити да
је Вршац груба и недисциплинована
екипа, међутим тренер Савић тврди
управо супротно.
- Играчи Вршца су прави
спортисти, дисциплиновани, са
високом
спортском
културом,
међутим, искључења су саставни
део игре. Имали смо изузетно тежак
распоред на почетку сезоне, али
треба имати у виду и да је стварање
екипе дуг процес. Ми смо имали
ту несрећу да нам се доста играча

касно прикључило. Верујем у ове
момке, имамо добру атмосферу,
нагласио је Савић.
Вршац у суботу дочекује једног

од фаворита за освајање титуле,
Раднички из Сремске Митровице.
Меч се игра на Градском стадиону са
почетком у 16 часова.

ВОЈВОЂАНСК АЛИГА ЗОНА БАНАТ 4. КОЛО

ПРВА ПОБЕДА ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА У
НОВОЈ СЕЗОНИ, КАТАСТРОФА ПОЛЕТА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД - ПРОЛЕТЕР (Б.КАРЛОВАЦ) 2:0 (1:0)

Фудбалери Вршац јунајтеда заслужено
су славили прву победу ове сезоне иако
су наступили ослабљени, без два највећа
појачања, Тимића и Ракића. Креација
и голгетерско надахнуће Александра
Станковића, били су пресудни за исход
комшијског дербија, у којем су изабраници
тренера Мише Бељина коначно заиграли
према очекивањима својих навијача.
Чврста и борбена екипа Пролетера из
Банатског Карловца одолевала је до 35.
минута када је Станковић, евроголом
са 20 метара, довео домаће у вођство.
У другом полувремену су Вршчани
вршили константан притисак на одбрану
Карловчана која је попустила у 76. минуту
када је Станковић упутио центаршут из
слободног ударца близу корнер заставице,
а сјајно скочио искусни дефанзивац
Рошуљ и ставио тачку на дилему по

питању победника. Одличну игру пружио
је и млади Дејан Зоретић, наговестивши
свој потенцијал. Вршчани су побегли са
дна табеле и у наредном колу очекује
их велико искушење у Новом Бечеју,
где се састају са захукталим Јединством.
Навијаче Вршац јунајтеда може да радује
податак да ће екипа бити комплетна, у тим
се враћају Тимић и Ракић.
У избишти, Полет је претрпео тежак
пораз од зрењанинског Радничког (0:7),
али са половичним учинком у прва четири
кола држи позицију у средини табеле.
Екипи тренера Милоја Караклића следи
гостовање у Банатском Карађорђеву где
их чека увек неугодна екипа Јединства.
Слога из Пландишта минимално је
поражена у Српској Црњи од Будућности
и у наредном колу дочекује Славију из
У правој форми: Александар Станковић (Вршац Ковачице.
јунајтед)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 4. КОЛО

ГРЕБЕНЧАНИ ПРАТЕ ДИНАМО

Партизан (У) 2:0 Југославија
Борац (С) 3:0 Јединство Стевић
Војводина 3:1 Младост (О)
БАК 1:6 Динамо 1945
Владимировац : Будућност (А)
Вултурул 4:1 Младост (В)
Црвена звезда 1:0 Слога (БНС)

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

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

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

12
9
9
7
6
6
6
6
4
4
3
3
3
1
0
0

У изузетно борбеном четрвтом
колу Подручне лиге Панчево није било
нерешених
резултата.
Најубедљиви
тријумф, према очекивањима , остварио
је панчевачки Динамо славивши против
БАК-а у Белој Цркви резултатом 6:1.
Домаће екипе били су изузетно ефикасне
на утакмицама у Црепаји, Сакулама а
нарочито у Гребенцу. Вултурул тренера
Предрага Бате Ракочевића савладао је
Младост из Војловице са 4:1 иако је од
четвртог минута гостујући тим водио голом
из оправдано досуђеног једанаестреца.
Међутим, домаћи су после примљеног
поготка заиграли неупоредиво боље
и ношени голгетерском инспирацијом
Аце Станојловића, који је забележио
хет - трик, остварили тријумф од 4:1. Та
победа довела је Гребенчане на високу,
за многе и изненађујућу, другу позицију.
Шеф стручног штаба Вултурула наглашава
да резултати у прва четири кола нису
случајни.
- Имамо квалитетан играчки кадар и
одличну атмосферу у тиму. Екипа је спој

младости и искуства, а у прелазном року
довели смо изузетно квалитетна појачања.
Од староседелаца у клубу ту су: Јеремија
Попа, Мазаран, Беутура и Морарију,
озбиљно се намећу млађе снаге: Радојев,
Попов, Ђуркин и Тихомир Крачуњел. Од
појачања довели смо играче који су већ
наступали за клуб: Душана Тимотијевића
и голмана Милана Антића, док су нова
имена Александар Станојловић и искусни
Зоран Стојановић. Такође, појачали су
нас и квалитетни играчи са београдских
терена: Рудић, Рудић, Василијевић и
Петровић.
Ракочевић
је
прокоментарисао
резултате 4. кола.
- Партизан је очекивано савладао
солидан тим из Јабуке и мислим да ће
неко тешко моћи да рачуна на бодове у
Уљми. Борац из Сакула је искусан тим,
није му место на дну табеле, али мислим
да је победа против Јединства Стевић
превисока имајући у виду квалитет и
амбиције Качареваца. Мало изненађење
је први пораз Омољичана у Црепаји,

као и Динама у Белој Цркви. Панчевци
су апсолутни фаворити у овом рангу и
ниједан тим није им раван по квалитету.
У Павлишу је Црвена звезда очекивано
славила против Слоге из Банатског Новог
Села, рекао је Бата Ракочевић.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ ПАЛИ У
ПОТПОРЊУ

3. КОЛО: Партизан (К) - Хајдучица 2:1,
Потпорањ - Јединство (В) 2:0, Караш (Ј) - Борац
(ВГ) 0:0, Војводина (С) - Шевац 3:2, Војводина
(ЦЦ) - Дунав 4:0, Караш (К) - Ратар 3:1, Борац (ВС)
- Банат (И) 8:0.

ОПШТИНСКА ЛИГА
ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА

1. КОЛО: Виноградар - Раднички (Вршац)
1:1, Хајдук (Шушара) - Јединство (Орешац) 1:0,
Победа (Парта) - Банат (Дупљаја) 0:0, слободна
екипа Омладинац (Загајица).

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ЈУЛКИЦА МИТРАШИНОВИЋ О АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА ВРШАЧКОГ СПОРТА

СТАДИОН ДОБИО ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

У жижи вршачке спортске
јавности ових дана је потписивање
уговора
о
финансирању
спортских програма клубова са
Општином и почетак реализације,
као и ангажовање обезбеђења
за заштиту Градског стадиона.
Чланица Општинског већа је о
томе причала за “Вршачку кулу”.
Недавно је завршен конкурс
за
финансирање
програма
спортских клубова. Када ће
спортисти моћи да рачунају на та
средства?
Реализација
уговора
је
већ кренула. Новац је најпре
пребачен фудбалским клубовима
јер су они први започели
такмичење. Остали клубови ће
први део одобрених пара добити
већ током наредне недеље.
Наравно, све зависи и од прилива
средстава у буџет општине.
У последње време доста
се причало о улагању у
инфраструктуру
Градског
стадиона, међутим сведоци смо
и да многи тај објекат не осећају
као свој и да су видна бројна
оштећења. Шта је општина
предузела по том питању, јер
на жалост, бројни апели нису

помогли?
Проценили смо да је далеко
јефтиније ангажовати физичко
обезбеђење него да се и даље
причињава штета на атлетској
стази као и на трибини је где доста
седишта поломљено. Спортски

савез је потписао уговор са
једном агензијом која се бави
обезбеђењем на два месеца,
продужиће се уколико буде било
потребе. Наравно, никоме није
забрањено да седи на трибинама
стадиона, али јесте да ломи

столице, кида жицу и уништава
атлетску стазу. Морам да признам
да смо мало били и затечени том
ситуацијом, па у буџету нисмо
предвидели средства за очување
стадиона. Међутим, у наредном
периоду
ћемо
целовитије
сагледати ту проблематику па
ћемо предвидети позицију у
буџету из које ћемо финансирати
и поправљање мобилијара на
отвореним дечијим игралиштима
и спортским теренима.
Када се планира постављање
заштитне ограде?
Ограда ће бити постављена
следеће године и то нам је
приоритет. Њена Предрачунска
вредност је 26.000 евра, а
према пројектно - техничкој
документацији планирано је
да иде око читавог стадиона.
Ограда ће бити висока 1,80
метара. Када врата стадиона
буду закључана неће моћи да се
уђе ни на трибине. Што се самих
спортских садржаја на стадиону
тиче, планира се и постављање
сергмената за бацачке атлетске
дисциплине и о томе ћемо ускоро
разговарати са представницима
Атлетског савеза Србије.

ВРШЧАНИ НА ТРЦИ ЗАДОВОЉСТВА НА УШЋУ
Чланови
секције
ветерана
Вршачког
атлетског клуба 1926
учествовали су на
трци “Ми трчимо
Београдом
2015”
коју је организовала
компанија
Најк.
Преко 8.000 тркача
учествовало је на
овој трци на којој су
могли да тестирају
своје могућности или
пак да промовису
трчање и активан
живот у тркама на 5
и 10 км. Велики број
познатих личности из

света филма, музике,
политике и спорта је
подржао ову акцију и
на тај начин допринео
су да се на 4. по реду
трци окупи рекордан
број тркача из целе
земље.
Ветерани Вршачког
атлетског клуба 1926
постигли су следеце
резултате на 10 км:
Славица
Ранковић
57:01,
Кристи
Манчу 44:55, Јовица
Ковач 45:45, Михаљ
Кардош 59:58, Ненад
Хабибовић 57:50.

АТЛ Е Т И К А
ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У АТЛЕТИЦИ

ВРШАЧКА
АТИНА
ШЕСТА

На екипном Првенству Србије
у атлетици које је одржано у
Београду (5. - 6. септембар)
екипа Атине заузела је шесто
место са укупно освојених 4521
бодова. Нови екипни шампион
Србије је Сирмијум из Сремске
Митровице који се на тај начин
квалификовао за Европско
првенство.
Атлетски
клуб
Атина је наступио у следећем
саставу: 100 м - Петар Мича
(12,26 секунди), 110 препоне Владимир Влајић (није завршио
трку, пад пред циљем), 400
метара - Михајло Мандић (55,22
с), 800 метара - Иван Божанић
(2:10 минута), 3000 метара Марко Бегенишић (није завршио
трку), скок у даљ - Ђорђе Вину
(4,79 метара), Троскок - Данијел
Козловачки
(11,80
метара),
бацање кугле - Петар Андреј
Јерина (9,67 метара), бацање
копља - Маријус Јулијан Јерина
(26,59 метара), штафета 4х100
метара - Козловачки, Мича,
Мандић Влајић (46,04 секунде).

Такмичари АК “Атина” следећи
наступ имају на финалу Купа 12.
и 13. септембра. Квалификовали
су се Мандић Михајло на 100м,
Бегенишић Марко на 800м и
Булајић Немања на 100 и 200м.

ВАК 1926 ПОЗИВА НА “ГРОЖЂЕБАЛСКЕ
УЛИЧНЕ ТРКЕ”

„Вршачки атлетски клуб 1926“ у сарадњи са
СО Вршац, Туристичком организацијом општине
Вршац и Спортским савезом за време трајања
Грожђевала, у суботу 19. септембра 2015. године са
почетком у 10:00 часова, организује 4. Грожђебалске
уличне трке за предшколски узраст, ученике свих
разреда Основних и Средњих школа, као и за све
рекреативце.
- Скуп такмичара је у суботу 19.09.2015. године у

2323

09:00 у дому омладине (Дворска бр. 28.). Такмичари
ће имати обезбеђено коришћење тоалета у Дому
омладине.
- Такмичари долазе у Дом омладине у спортској
опреми, спремни за трку. Личне ствари (мобилне
телефона, новац и сл.) сваки такмичар оставља код
свог пратиоца, Организатор не сноси одговорност у
случају губитка истих.
- Сваки такмичар добија свој стартни број.

- Старт прве трке је у 10:00 испред улаза у порту
Владичанског двора у Вршцу, сваки наредни старт
је око 50 м иза
претходног ка Београдском путу, трке се пуштају
на 5 минута од предходне трке.
- Трке се одржавају у следећим категоријама:
Девојчице предшколски узраст и млађе(2009 и
мл, дечаци предшколски узраст и млађи (2009 и
мл), девојчице 2008/07, дечаци 2008/07, девојчице
2006/05, дечаци 2006/05, девојчице 2004/03,
дечаци 2004/03, девојчице 2002/01, дечаци 2002/01,
средњошколке и средњошколци, рекреативке и
рекреативци.
- Циљ свих трка је на раскрсници ул. Трг победе,
и улице Дворска
- Прва три такмичара у свим категоријама
добијају медаље
- Свечано проглашење победника је у 12:00 ч.
- Такмичари могу да се пријаве на е-маил
jovanovic.drazen@open.telekom.rs или на телефон
секретара Вршачког атлетског клуба 1926 Дражена
Јовановића бр. 060/6631529 најкасније до четвртка
17.09.2015. године у 24:00 часова.
Спортске стране уредио :
Бранис лав Јосимов
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