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ПРЕДСТАВНИЦИ УСТЕЦКОГ РЕГИОНА ИЗ ЧЕШКЕ ПОСЕТИЛИ ВРШАЧКУ БОЛНИЦУ

ПОКРЕТ „ВРШАЧКА РЕГИЈА – ЕВРОПСКА РЕГИЈА“ СПРЕМАН ЗА
ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ

АПСОЛУТНА
ДОМИНАЦИЈА У ЛОКАЛУ

ФОТО: ЕВРШАЦ

Резултати, остварени у протеклих 11 година, и планови за
предстојеће локалне изборе, били су тема редовне седнице
Извршног одбора Покрета „Вршачка регија, европска регија“,
одржане 14.септембра. Након тога представницима медија
обратили су се чланови Покрета ВРЕР: председник Чедомир
Живковић, Јовица Заркула, Јулкица Митрашиновић и Лавинел
Питик.
Живковић је истакао да је Покрет био покретач развоја
Општине Вршац, као иницијатор бројних значајних пројеката,
реализованих од оснивања странке и додао:
-Потрудићемо се да, у наредних неколико месеци,
укључујући наше најшире чланство, изађемо са новим идејама
које мислимо да можемо да урадимо, као и да сарађујемо
са нашим коалиционим партнерима: Српском напредном
странко, Социјалистичком партијом Србије и Лигом
социјалдемократа Војводине, сакојима смо овде у власти и
Савезом војвођанским Мађара. Наставићемо добру сарадњу
са вишим нивоима власти у нашој држави и свима који могу да
помогну да се реализују наше идеје које су конкретне. Јер, ми
имамо квалитетне људе и имамо шта да понудимо грађанима.
Живковић је нагласио да Покрет ВРЕР води толерантну
политику, не напада
друге политичке странке и
неистомишљенике и не одговара ни на чије провокације.
Заркула истиче да је Покрет спреман за изборе који се
ускоро очекују јер грађани виде и знају шта је све Покрет
урадио од свог оснивања.

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

Већ две године Општа болница
Вршац има изузетну сарадњу са
коелгама из Устецког региона из
Чешке, посебно са Клиничким
центром у Теплицама. Представници
овог чешког региона били су гости
вршачке болнице, 15.септембра, и
том приликом договорено је да се
ова плодна сарадња настави.
Др Зоран Илић, директор Опште
болнице Вршац, уприличио је
конференцију за медије, захвалио
се на сарадњи и подсетио да је
двадесеторо овдашњих лекара и
медицинског особља боравило у
петнаестодневној радној посети у
поменутој чешкој болници и додао:
- Била је то прилика да се
упознамо са савременим методама
дијагностике и лечења, са једном
од савременијих организација у
здравству. Драго ми је што су наши
домаћини из Чешке сада дошли код
нас, да виде чиме ми располажемо
и како радимо. Не могу да кажем
да смо много испред њих, али не
можемо много ни да се стидимо, јер
се трудимо да максимално радимо
са оним што имамо.
Томаш Хруби, директор Болнице
у Теплицама, изразио је жељу да се
ова сарадња настави, на обострано
задовољство медицинског особља
и чешке и вршачке болнице.
- Уколико буде интересовања
са ваше стране, можемо да
организујемо
дуже
боравке
вршачких лекара код нас за шта је
неопходно обезбедити финансије,
каже Хруби. Наша идеја је да

средства за финансирање таквог
пројекта потражимо у пројектима
које финансира ЕУ, уз учешће
Устецког региона и Крајњске
здравотњи.
Пројекат сарадње Устецког
региона и Јужног Баната у области
здравства коштао је око 25.000
евра, 10 одсто те суме финансирао
је Устецки регион, а 90 одсто Чешка
развојна банка.
- Наша два региона су
сарађивала и у пројекту управљања
кризним ситуацијама, који је
коштао преко 6.000 евра, подсетио
је Павел Чонка, председник одбора
за здравство Устецког региона.
Ми смо овом приликом донели
и опрему за ватрогасну службу и
службу за спасавање, тј. четири
агрегата и четири црпне пумпе,
који ће се користити на целокупној
територији Јужног Баната, у
вредсности око 170.000 чешких
круна. Верујем да су оба пројекта
била од користи за нашу Републику,
али и Србију и Јужнобанатски
округ.

Биљана
Делић,
начелница
Одељења за пројекте Покрајинског
секретаријата за здравство, истакла
да је Влада АП Војводина спремна
да подржи овако плодну сарадњу и
све пројекте који се финансирају из
фондова Европске уније.
- Секретаријат је у Вршцу већ
подржао
неколико
успешних
пројеката
Опште
болнице
и
Специјалне
болнице
за
психијатријске
болести
“Др
Славољуб
Бакаловић”,
каже
Делићева. Некада смо их подржали
у стручном смислу, а некада
финансијски и тако ћемо наставити
и даље.
Наташа
Маљковић
Чонић,
чланица
Општинског
већа
задужена за здравство, захвалила
се Покрајинском секретаријату на
финансијској подршци, посебно на
средствима додељеним за решавање
котларнице у Дому здравља и Општој
болници у Вршцу, дугогодишњег
проблема који мучи ове две
здравствене установе у Вршцу.
Ј.Е.

РАСПИСАН ПРВИ ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ИПА

НАСТАВАК ПРЕКОГРАНИЧНЕ
САРАДЊЕ РУМУНИЈА - СРБИЈА

Покрет покретач развоја Општине Вршац
Спремни смо за локалне изборе и имамо највеће
шансе да победимо, сматра Заркула. Поштујемо све политичке
странке, и СПС и СНС, и све са којима смо били до сада у
власти, али када се реч о локалу, до сада смо имали апсолутну
доминацију, у протеклих 11 година. На основу свега што смо
урадили, имамо право да се томе надамо и сада, јер Вршац је
много добио, много тога је урађено и грађани то виде.
Са овом тврдњом слаже се и Лавинел Питик, који додаје:
КОлико сам ја обилазио села и разговарао са
мештанима, верујем да ћемо на изборима имати подршку
угледних домаћина и да ћемо остварити добар резултат
у селима. Као координатор за насељена места, могу да
потврдим да је Покрет оправдао поверење мештана. У сваком
селу је урађено по нешто у свим сегментима од образовања,
здравства, културе, до инфраструктуре.
Митрашиновићева је нагласила да Покрет „Вршачка
регија, европска регија“ има јасно зацртану стратегију, која
пуно обећава, али своја обећања и реализује.
- Сарађиваћемо са свима и поштоваћемо наше споразуме
и обећања према политичким партнерима и странкама и
до данашњег дана смо у великој мери испуњавали, истиче
Митрашиновићева. Гледаћемо, пре свега, резултат Покрета, а
после избора и, надам се, доброг резултата, као и претходниих
година, да ћемо успети да пронађемо и одговарајуће партнере
са којима ћемо реализовати све оно што смо зацртали.
Наравно, многи ће нас критиковати зато што нека обећања
нисмо успели да испунимо, али све капиталне инвестиције и
капитални пројекти не могу да се реализују у кратком периоду.
Зато нам је потребан континуитет и надам се да ћемо добити
поверење грађана на изборима.
J.E.

Нове могућности за заједничке пројекте
Први позив за достављање
предлога пројеката за Програм
ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне
сарадње Румунија - Србија, са
буџетом од 50 милиона евра,
званично је расписан, а рок за
достављање пројеката је 15. јануар
2016. године. Из буџета овог позива,
22 милиона евра предвиђено је
за стратешке пројекте, за које је
рок за достављање 15. март 2016.
године. Потенцијални апликанти
водиче могу да пронађу на сајту
програма: www.romania-serbia.net.
Званично је расписан и Програм
Интеррег ИПА прекограничне
сарадње
Румунија-Србија
који
наставља финансирање
прекограничне сарадње румунско
- српске граничне области за
период програмирања 2014-2020.
године, кроз Инструменте за
претприступну помоћ (ИПА 2 ), уз
подршку Европске уније и владе
две државе.

Укупан
буџет
програма
јесте 88.124.999 евра, од којих
74.906.248
евра
представља
неповратна средства из фондова
Европске уније. У периоду од
2014. до 2020. године, биће
финансирани пројекти у оквиру
четири приоритета, у областима:
промовисање запошљавања и
услуга за инклузивни раст - 18
милиона евра; заштита животне
средине и управљање ризиком - 21
милион евра; одржива мобилност
и приступачност - 21 милион
евра и атрактивности за одрживи
туризам - 18 милиона евра.
У програм прекограничне
сарадње укључени су
три
жупаније из Румуније: Тимиш,
Караш Северин и Мехединци
и шест округа из Републике
Србије:
Северно
Банатски,
Средње
Банатски,
Јужно
Банатски, Браничевски, Борски и
Подунавски.

Румунија је и даље Управљачко
тело (кроз Министарство за
регионални
развој
и
јавну
администрацију). За Србију је
надлежна Канцеларија за европске
интеграције Владе Републике Србије.
Заједнички секретаријат се налази
у Темишвару, у оквиру Регионалне
канцеларије за Прекограничну
сарадњу Темишвар, уз подршку
Антене ЗС из Вршца. Ревизију,
на програмском нивоу, вршиће
Ревизорско тело, при Румунском
рачунском суду, а функцију тела за
оверу вршиће Управљачко тело.
Потенцијални апликанти, као и
сви заинтересовани за румунскосрпску прекограничну сарадњу у
оквиру Интеррег ИПА програма
прекограничне сарадње Румунија
- Србија могу добити више
информација у делу 2014-2020, на
интернет страницама: www.brcttimisoara.ro i www.romania-serbia.net
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ОВОГ ВИКЕНДА 58. ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА

ДОБРОДОШЛИ НА ВРШАЧКУ „БЕРБУ“!

Овог
викенда
Вршац
отвара своја врата свим
поштоваоцима вина и грожђа,
љубитељима добре бахусове
капљице.
Туристичка
организација Општине Вршац
(ТОВ), главни реализатор
ове светковине винара и
виноградара, очекује да
близу 100.000 посетилаца.
Промоције „Бербе“ одржане
су у српском Конзулату у
Темишвару, а позвани су и
гости из српске метрополе,
као и свих крајева земље.
На конференцији за медије,
одржаној
у
понедељак,
закључено је да је све спремно
да почетка овогодишње 58.
по реду манифестације Дани
бербе грожђа.
-Општина
Вршац
је
покровитељ
овогодишње
Бербе грожђа и за ту намену
издвојено је из буџета
3,5 милиона динара, што
нису велика сердства, али
залагањем
организатора
дошли смо до још неких
средстава, тако да са буџетом
не заостајемо за другим
сличним
манифестацијама
и
градовима,
нагласила
је Марија Кулић, чланица
Општинског већа задужена

ИЗЛОЖБА
ШАХОВСКИХ
ФИГУРА
У Градском музеју
Вршац, у згради
“Конкордије”, у
среду је отворена
изложба највеће
колекције шаховских
фигура у Европи,
колекционара
Зорана
Младеновића.
Колекција
садржи шаховске
фигуре истанчане
израде и одражава
уметничке стилове
многих раздобља,
пружајући
занимљив увид у
прошлост.
Према речима
колекционара
Младеновића, Бора
Костић је путовао по
свим меридијанима
света и играо шах,
а Младеновић је
путовао да би их
сакупљао.

Све је спремно за „Дане бербе грожђа“

за туризам. Верујем да ће
лепо време и то што се ове
године не поклапамо ни са
једном „Бербом“ у другим
градовима Србије, допринети
да 58. Грожђебал буде добро
посећен и успешан.
Кулићева је најавила да ће
током манифестације Вршац
бити примљен у Асоцијацију
винских градова Европе, по
чему ће бити први у Србији.
Тако ће наш град понети
епитет винског града, што је
велика част, сматра Кулићева.

ГРОЖЂЕБАЛСКА
ГИТАРИЈАДА
У Дому омладине
у Вршцу, током
светковине одржаће
се Грожђебалска
гитаријада.
Наступиће бендови:
Судар Генерација
– Бешка, Билборд
– Београд, Укратко
Штеф – Панчево,
Стонед Слотхс –
Панчево, Y.О.X
– Ваљево, Д.Н.К –
Вршац и Магнетик
Лизард – Вршац.
Гости гитаријаде
биће бенд Збогом
Брус Ли, у суботу
увече. Програм
почиње у 20 часова.

Татјана
Палковач,
директорка ТОВ-а, захвалила
се на финансијској подршци
донаторима и спонзорима,
поче в од покрајинских
секретаријата, до генералног
спонзора
АД
Вршачки
виногради. Она је истакла
да светковина почиње још у
четвртак предвече када ће
Вршчани бити позвани на
Бербу, уз звуке тамбураша и
банатске кобасице, вино, на
видиковцу код црквице на
брегу.
-Свечано отварање је у
петак, уз богат ватромет,
када ће нам представити
Фолклорни ансамбл Коло, а
затими следи концерти Ане

ГРОЖЂЕБАЛ
КРОЗ ДЕЦЕНИЈЕ
За 58. „Дане бербе
грожђа“ Удружење
љубитеља старина
„Феликс Милекер“
припремило је
несвакидашњу
изложбу старих
фотографија из
историјата ове
значајне вршачке
манифестације .
Поставка носи назив
„Грожђебал кроз
деценије“ и биће
отворена у Дому
војске 19. и 20.
септембра од 10 до
18 часова.

Бекуте и Маринка Роквића,
најавила је Палковачева.
Суботњи програм почиње у
10 часова на главној бини,
намењен је најмлађима, а у 12
сати је дечји маскенбал.
На бини у центру града
смењиваће се забављачи,
актери забавно- музичког
програма намењеног свим
генерацијама. У 19 сати
представиће се вршачки
витезови вина са својим
гостима, а у 20,30 наступиће
Тропико бенд. Након тога,
у 22,30 концерт ће одржати
Рибља чорба.
Босиљко
Доневски,
начелник
Одељења
за
комуналне
и
стамбене
послове Општине Вршац,
најавио је нови простор за

ИЗМЕШТЕН
КУТАК ЗА ДЕЦУ
Ове године
грожђебалски
садржаји за
најмлађе измештени
су у Булевар
Милоша Обилића,
између улица
Ђуре Даничића и
Косанчић Ивана.
Највећа атракција
биће ролер костер,
воз намењен
за забаву свих
генерација. Васници
кажу да је вожња
безбедна, а карта
кошта 300 динара.

дечји луна парк и додао да,
када је реч о радном времену
угоститељских објеката, биће
испоштована одлука коју су
донели одборници СО Вршац.
Музика уживо на отвореном
дозвољена је до поноћи, а
у затвореном простору до 2
часа.
- Свим угоститељима, који
уредно буду поднели захтев,
дозволићемо
продужење
радног времена до 3 сата
наредног дана, с тим што
је одлуком утврђено да
музички програм уживо на
отвореном простору може
да се спороводи до поноћи,
каже Доневски. После поноћи
музички програм може да се
одвија само у локалима.
Потпуковник
Тибериу
Чортан, командир Полицијске
испоставе Вршац, најавио
је нови режим саобраћаја
због затварања појединих
улица и делова града током
Грожђебала.
Благовремено
смо
предузели потребне мере
на обезбеђењу ове вршачке
манифестације, а ове године
биће нови режим саобраћаја,
јер ће бити затворене улице
које су ранијих година биле
проходне, истакао је Чортан.
Реч је о делу Булевара
Милоша Обилића, тако да ће
саобраћај из правца Румуније
и државне границе бити
преусмерен на Краљевића
Марка и лево поред бувље
пијаце. Биће постављени сви
потребни путокази како да се
дође до града.
Чортан
је
апеловао
на Вршчане који живе у
центру да благовремено
препаркирају своја возила,
јер ће овај део града бити
затворен за саобраћај. Апел
је упутио и свим учесницима
у саобраћају да не возе под
дејством алкохола.
У недељу, последњег дана
вршачке „Бербе“, биће већ
по традицији карневал, у 12
часова, а потом наградна
игра бацање грожђа из
авиона, за коју је организатор
припремио
пригодне
поклоне. Током поподнева
на бини ће бити културноуметнички програм, а у 19 сати
наступић ГКУД „Лаза Нанчић“.
У 19,30 Винко Лозић вратиће
кључеве града председнику
Чедомиру
Живковићу
и
вратити се у легенду све до
наредне светковине када ће
поново бити градоначелник
за време прославе „Бербе
грожђа“. Од овогодишњег
грожђебала посетиоци ће се
опростити уз концерт бенда
Бед Копи.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ДРУГА СЕЗОНА ШОУ ПРОГРАМА “ПУСТИ СВОЈ ГЛАС”

НАСТАВАК АУДИЦИЈА ЗА
ИЗБОР КАНДИДАТА

Након врло успешне
прве сезоне регионалног
такмичења у певању “Пусти
свој
глас”,
емитованог
петнаест
недеља
на
Телевизији
Банат,
продукција “Sound define”
припрема нове епизоде
популарног шоу програма.
Аудиције за избор нових
кандидата почеле
су
средином
августа,
а
наставиће се и наредних
неколико недеља.
Прва
наредна
аудиција је у Култном
центру
Пландишта,
у
уторак, 22. септембра од
12 часова, а од ове сезоне
могу се пријавити сви
заинтересовани, без обзира
на
године,
објашњава
Стефан Михајловски, аутор,
водитељ и ПР пројекта. На
прве аудиције за нову сезону
пријавило се неколико
десетина кандидата, а свако
дешавање испратила је
бројна публика.
Организатор програма
Милош Добросављевић и
члан жирија Никола Матић

кажу да ће и у овој сезони
бити доста талената, а њихов
бенд “Brave heart” (познат
по песми “Ти си ми била
невоља”) припрема нове
нумере чија се премијера
најављује до краја године.
За нову сезону
“Пусти свој глас” спремамо
многа изненађења, а оно
што за сада могу да откријем
је да ће наше такмичење
имати
и
едукативан
карактер,
наглашава
Михајловски.
Учесници
ће, осим оцена певања и
сценског наступа, бодове
сакупљати и на квизу знања,
где ће питања бити везана
за музику. Такође, место у
финалу мораће да обезбеде
својим способностима и
вештином
комуникације
коју ће користити како би
обавили специјалне задатке
које им спремамо.
У првој сезони овог шоу
програма пријавило се
150 кандидата, у емисије је
прошло 60 такмичара, а у
великом финалу певало је
њих петнаесторо. Владимир

Хемијско медицинска школа из Вршца, Стеријина 113,

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за уступање слободних термина
у сали за физичко васпитање

Настасија Тинтор, победница
прве сезоне одлуком жирија
Веселиновић,
победник
по избору публике, већ је
остварио успех са спотом
и песмом “Нисам ја” коју
је добио као награду
продукције. Из продукције
популарног
такмичења
најављено је да ће ове
јесени бити готови песма
и спот Настасије Тинтор,
победнице одлуком жирија
такмичења.
Финалисти
прве сезоне имали су два
концерта у склопу турнеје
“Пусти свој глас” који су
окупили неколико стотина
људи.
Михајловски најављује
још неколико наступа у
склопу турнеје за наредни
период, као и да ће
финалисти снимити једну
специјалну емисију која ће
представљати загревање
пред другу сезону, која ће
премијерно бити почетком
2016. године.

Друга сезона премијерно у јануару 2016.

Предмет овог јавног позива је уступање слободних термина
у сали за физичко васпитање са правом на коришћење
помоћних просторија ( сала површине 710 м2 и 4 свлачионице
), које се налазе у саставу
Хемијско медицинске школе у Вршцу, Стеријина 113.
Најнижа очекивана цена: 3.720,оо динара по сaту
коришћења .
Право учешћа имају све спортске организације и клубови.
Уз пријаву понуђач је у обавези да достави доказе у складу
са Закона о јавним набавкама.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања
позива.
Понуде доставити у затвореним ковертама лично или
поштом на адресу:
Хемијско медицинска школа
Вршац, Стеријина 113

Хемијско- медицинска школа из Вршца објављује

Ј.Е.

КОНКУРС

УСПЕХ ВРШАЧКОГ АФОРИСТИЧАРА ВЕЋ НА ПРВОМ КОНКУРСУ

ЗОРАН ЂУРОВИЋ, ВИЦЕШАМПИОН
ШАБАЧКЕ „ЧИВИЈАДЕ“

Вршачки афористичар Зоран Ђуровић
први пут је учествовао на неком
конкурсу и одмах забележио значајан
успех. Ђуровић је освојио друго место
на шабачкој „Чивијади“, у категорији
афоризама. Успех му је још дражи јер је
освојен у изузетно јакој конкуренцији,
учествовало је више десетина познатих
српских афористичара, а на конкурс је
приспело неколико стотина афоризама.
-Веома сам срећан и задовољан због
освојене награде, тим пре што ми је ово
било прво учешће на неком конкурсу,
каже задовољно Ђуровић. Награда ће
ми, свакако, бити лепа сатисфакција
за уложени труд и подстицај за будући
рад. Хвала свима који су гласали за мој
афоризам, а награду посвећујем својој
мајци.
У
стваралачком
опусу
Зорана
Ђуровића налазе се и следећи афоризми:
-„Српске старлете најављују штрајк
упозорења. Не могу да дођу до микрофона
и камера од наших политичара.“
-„Скупштинско заседање протекло је у
крајње демократској атмосфери. Свако је
сваком све по списку.“
-„Немам ништа против страног
мешања, ако је Шакира у питању.“
Ј.Е.

За упис ванредних ученика школске 2015/2016, за
следеће образовне профиле:
-

хемијски-технолошки техничар
хемијски-лаборант
медицинска сестра-техничар
фармацеутски техничар
конфекцијски техничар
техничар за заштиту животне средине
техничар за индустријску фармацеутску
технологију
- физиотерапеутски техничар
- педијатријска сестра техничар
- лабораторијски техничар
- медицинска сестра-васпитач
- гинеколошко-акушерска сестреа
Услови за учешће на конкурсу:
- Кандидат не може бити млађи од 17 година
Уз пријаву кандидати су дужни да приложе:
- сведочанства предходно завршених разреда,
- диплому о завршебој школи
- извод из матичне књиге рођаних.
Пријаве донети лично или слати на адресу: Хемијскомедицинска школа, 26300 Вршац, Стеријина 113.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у листу
„Вршачка кула“
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ЈАСНА КРСМАНОВИЋ, МЛАДА ПЕСНИКИЊА, АУТОРКА ТРИ ЗБИРКЕ ПЕСАМА:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 11, број 144, 18. октобар 1985.

ПОЧЕЛА МОНТАЖА
АНТЕНСКОГ СТУБА НА
БРЕГУ
Да би сва подручја Војводине била
даноноћно покривена висококвалитетним
новосадским радио и ТВ сигналом, односно
програмом, неопходно је да у Покрајини
функционишу четири предајника. Два су већ у
раду ( на Венцу и код Суботице), док је трећи
- на Вршачком брегу - увелико у изградњи.
Док грађевинске екипе вршачке “Обнове”
журе да под кров доведу пословну зграду
за смештај опреме, за уградњу система везе,
трафо станице и других неопходних уређаја,
дотле монтери “Минела” подижу антенски стуб
висине 165 метара.

- Када погон предајника на Брегу проради,
читаво подручје јужног Баната добиће
висококвалитетну ТВ слику телевизије Нови
Сад, као и радио сигнал на УКТ подручју Радио
Новог Сада, Вредност објекта је 200 милиона
динара - саопштава нам инж. Јанош Давид из
ООУР-а “Предајници и везе”, истичући да у
остваривању овог подухвата РТВ Нови Сад и
вршачка општина имају одличну сарадњу.
Да подсетима: пре почетка градње
предајника у подножју древне куле, израђен је
квалитетан пут, у шта је утрошено 25 милиона
динара. Када нови предајник буде завршен,
демонтираће се садашњи стуб на простору
испред старе куле.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ПОЕЗИЈА ЈЕ ОГЛЕДАЛО ДУШЕ

Јасна Крсмановић, млада
песникиња, глумица, плени
енергијом и ентузијазмом. Ни
сурова болест, која је везала за
инвалидска колица, не може
да је спречи да оствари своје
планове и жеље. А, има их
много, баш као што доликује
младости. Воли књижевност,
пише поезију, почела је и са
прозом, воли школу, студент
је Филозофског факултета. У
младом животу постигла је
много, али то је тек почетак,
каже Јасна, са сјајом у очима и
осмехом на лицу.
У четвртак, 10.септембра, имала
си рођендан. Колико си година
напунила?
-Напунила сам 25 година. Ја сам се
родила у Ужицу, до 12 године живела
сам у Бајиној Башти, где сам завршила
прва 4 разреда у ОШ Свети Сава, код
једног изузетног учитеља, каквог
би пожелело свако дете, Будимира
Јанковића. Већ 2 године је у пензији.
Он нас је учио не само школско
градиво, већ да постанемо добри
људи, да гајимо другарство, да дишемо
истим плућима. Сећам се да нам је
наш учитељ држао нормалне часове
и за време штрајка, није желео да нам
ускрати наставу.
Од малих ногу, нажалост, сусрела
си се са тешком болешћу. Којом?
-Болујем од церебралне парализе.
Ја мислим да је то чиста грешка
лекара на порођају и од тог дана до
данас ја имам те последице, везана
сам за инвалидска колица. Имала
сам 13 операција: 11 пута код проф.
др Радивоја Брдара, дечјег хирурга
у Београду, и 2 пута сам оперисана
у Русији, у Москви 2003. и једном
у Ћуприји, оперисали су ме руски
лекари. Имала сам и 2 епи напада.
Др Брдар је диван лекар који има
топао приступ пацјенту, зна са децом,
врхунски је стручњак.
У почетку
болести била сам као беба, као лутка,
где ме оставе, ту ме и нађу, нисам
могла да седим, да говорим. Први пут
сам самостално села са 4 године, први
пут сам сама узела кашику да једем са 5
година. Захваљујући тим операцијама
осећам се много боље, сада могу да
ходам, да се пењем уз степенице,
када ми неко да руку. Потребно ми је
пливање и вежбе. Неки моји другови
били су 5 пута на вежбама у Русији
и самостално ходају, али боравак у
Русији на 2 месеца кошта 40.000 евра.
Ја немам те паре, верујем да ћу једног
дана сакупити новац и отићи и ја.
Много волиш школу. Шта си
завршила и где се сада школујеш?
-Пошла сам годину дана касније у
основну школу, нисам желела да ми

учитељица буде наша рођака. И није ми
жао јер сам наишла на дивног учитеља,
Будимира Јанковића. До 4.разреда
била сам у Бајиној Башти, тада нас
је напустио мој отац и доселили смо
се у мамин родни град Вршац. Ту је
било мало проблема да наставим
школовање. Пошла сам у ОШ Младост,
имала сам дивне другове, сећам
се како су ме лепо прихватили без
обзира на моје физичке недостатке,
обрадовали су ме за мој рођендан,
сачекао ме је букет цвећа и поклон од
мојих другара. Било ми је чудно што
ме није било у школском дневнику,
директор је оставио код чистачице
писмо мами да стагнирам и да нисам за
школу. Мени је то било страшно, јер ја
јако волим школу. Написала сам писмо
да желим да идем у школу, да знам све
предмете и да желим да ме испитају
да наставим са својом генерацијом.
Нажалост, нисам наставила са њима
школу, нормално сам кренула следеће
године и завршила сам основну школу.
Желела сам да наставим средњу школу,
уписала сам се у тада једину школу на
Балкану за децу са инвалидитетом, у
Подгорици, у средњу школу за правноадминистративну техничарку. Била је
то школа по редовном програму, али
једина прилагођена нама, имала је и
лифт и рампу и степенице. Ја често
апелујем да је срамота за нашу Србију,

која је већа од Црне Горе, да тек сада
има школу за нас, отворена је у Новом
Саду. После средње школе, била сам
одлична ученица, али нисам волела
право, уписала сам Филозофски
факултет, компаративу књижевност,
у Новом Саду. Много су ми помогли
сви наставници моје средње школе
у Подгорици да се одлучим шта ћу да
упишем, нашли су ми литературу да
спремам пријемни, било је стотину
књига, доносили су ми сваки дан кафу,
слаткиш, воће да направим паузу у
учењу. Данас сам још мало па студент
4.године. Срећна сам јер ме само две
године деле од моје велике жеље,
од мог сна, да постанем, надам се,
успешна и добра професорка српског
језика и књижевности.
Како се сналазиш на факултету?
Да ли си на буџету?
-Трудила сам се да будем одличан
ђак и сада сам на буџету, јер моја мама
Зорица има малу пензију и не би могла
да ме школује. Трошкови су велики, од
65.000 динара за упис године, па све
остало, јер када нисте на буџету немате
никакве друге студентске олакшице.
Мени је јако лепо на факултету, толико
да бих волела да останем да живим
у Новом Саду, да тамо радим као
професорка кад завршим факултет.
Нови Сад је као град лепо прилагођен
особама са посебним потребама,
професори и колеге су јако добри.
Неке од рампи су јако стрме, потребна
ми је помоћ друге особе, помажу ми
колеге. Живим у студенстком дому
„Слободан Бајић“. Немамо у нашој
држави и даље персоналног асистента,
тако да је мама са мном у студентском
дому, сада имамо боље услове него
прве две године.
Да ли си још као мала имала
жељу да будеш професорка српског
језика и књижевности?
-Књижевност је у мени одувек.
Моја прва жеља била је да будем
глумица, стално сам некога имитирала,
забављала сам маму, баку. Моји идоли
били су Лидија Вукићевић и Аљоша
Вучковић, волела сам да пре спавања
погледам неку серију. Испунила
сам жељу за глумом, 2003.године
наставница Јадранка Ћулум ми је
рекла да има аудиција за глуму, отишла
сам код глумице Бојане Удицки. Тако
сам се уписала у њену школу глуме,
рекла ми је да имам талента. Моја прва
представа била је „Снежана са вилама“,
глумила сам шумског пророка, а ту
је била и једна моја песма. Било ми
је лепо у тета Бојаниној школи глуме,
успела је да извуче максимум из мене,
јер ја нисам могла да се крећем, да
плешем , трчим по сцени. Учествовала
сам у неколико представа: „Дневник
Ане Франк“, „Пипи Дуга Чарапа“,
„Стеријини милобрци“ и „Лабудице“.
Радовала сам се сваком тренутку на
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сцени, коју сам ја одувек много волела.
Ја сам написала један драмси текст,
зове се Студентски брак, дала сам
Бојани да прочита, али има више од 40
ликова. Надам се да ћу га једног дана
прерадити да би могао да се постави
на сцену. У тета Бојаниној школи глуме
била сам од 2003.до 2008. „Лабудице“
су ми биле опроштајна представа, пар
дана после кренула сам за Подгорицу,
у средњу школу. Било је и лепо и
тужно што се растајемо. Тај ћу период
памтити до краја живота. Бојана ми је
много помогла, не само око глуме, већ
и моје прве књиге песама.
Вршчанима си позната и као
млада успешна песникиња. Колико
си збирки песама објавила?
-Имам три објављене збирке
песама. Прва је била „Могу и хоћу“,
2006. Има много награда, и сама је
објављена као награда на конкурсу
КОВ-а за младе неафирмисане ауторе
„Трагом Васка Попе“. Бојана Удицки ме
је наговорила да пошаљем своју песму
на конкурс, рекла ми је да се нећу
покајати. И нисам, добила сам прву
награду за песму Могу и хоћу. Било је
то моје прво признање, а касније их је
било још. „На крилима јастука“ је друга
збирка, 2010, а трећа носи назив „Жена
јача од челика“, у Подгорици, 2013,
финансирала је моја средња школа. Од
малих ногу су поезија и књижевност
део мене. Прву озбиљнију песму Могу
и хоћу написала сам августа 2003,
код баке и деке у Љубљанској улици,
после операције у Русији. Добила сам
награду Гордане Брајовић, Васка Попе,
Витезову награду, много још похвала и
признања, учествовала сам на бројним
конкурсима. Већ 2 године сам на
Фестивалу Витезово пролеће, највећа
смотра писаца за децу, плесних група
и дечјег стваралаштва у Београду,
више од 100 учесника. Ја много волим
поезију, она је огледало душе, а књиге
су најлепше царство које оплемењује
човека, његову душу.
Да ли ти је неко помогао,
био подршка у твом песничком
стваралаштву?
-Са страхом сам дотурала папириће
са својим песмама после часа мојој
професорки српског Јадранки Ћулум
да би ми она једног дана рекла да се
не стидим, јер она гарантује да ћу ја
објавити много лепих књига. Данас је
она један од рецензената мојих књига.
Била ми је професорка у основној
школи, а сада се у шали зовемо
другарице по перу. Мада сам јој ја
рекла да ће ми она увек у срцу бити
наставница, све ће ме то подсећати
на један диван период мог живота.
Помогао ми је и Слободан Ђекић,
председник Вршачког књижевног
клуба, чији сам ја активан члан од 2006,
а он је и уредник моје прве књиге.
Редовно учествујем на Поетским
сусретањима, манифестацији Седам
градова код Стерије. Једна моја песма
направљена је за вокално извођење,
2011, урађен је спот по мојој песми
Ако пожелиш. Сада се зове Сањајмо
заједно, спот је на Ју тјубу, изводи
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СПОМЕНИК КОЈИ ВИШЕ
НИЈЕ ЗАБОРАВЉЕН
У кругу напуштених и запуштених друштвених
објеката у старом Каменолому, на средиштанском путу,
недалеко од Вршца, налази се заборављени споменик
о коме се мало зна. Споменик је начињен од гранита
из нашег каменолома. На врху споменика је петокрака,
испод које је фотографија са текстом: Омладинац
Иванчевић Миле, рођен 1925 - стрељан од окупатора
1944. Овај споменик подижу другови из каменолома
у знак признања и захвалности за његов рад на
припреми и организовању омладине за борбу против
окупатора и за слободу своје домовине републике
Југославије.
Поводом Дана Борца, резервне војне старешине
су организовале акцију, те је уређен простор око
споменика, док је колектив ЈУР “Зеленило” ( ООУР
Комуналац) поклонио цветне саднице. Захваљујући
томе сада је споменик лепо уређен. другови из ЗОП
Вршац прихватили су се материјалне и радне обавезе
да ово обележје учине још лепшим, док је организација
СРВСпреузела обавезу да га трајно одржава.
Иначе, мало се зна о омладинцу Иванчевићу, те

га црногорска естрадна уметница
Андријана Божовић, а музику је
написала Сабина Турчиновић.
Спремаш ли неку нову књигу?
-Једна књига је завршена, зваће се
Хвала ти бако што постојиш, а друга је
при крају. Прву књигу посветила сам
покојној баки Радмили, ту сам описала
наше дивне заједничке тренутке и бол
када је више није било међу нама. Бака
је волела моје песме, била је редовна на
мојим књижевним вечерима, радовала
се мом успеху, била је бака за пример.
Имала је жељу да једног дана напишем
књигу о њеном животу која ће се звати
Од девојчице, до супер баке, и ја ћу то
једног дана испунити. Написала сам
скоро целу књигу, последњу песму сам
написала на њену годишњицу. Иначе,
све 3 збирке песама, које су до сада
објављене, посвећене су мојој мами
Зорици Јовановић. При крају је и моја
пета књига песама Кључ, а интензивно
спремам и аутобиографски роман.
Да ли си задовољна својим
животом? Ко чини твоју породицу?
-Задовољна сам својим животом и
срећна сам, а главна и највећа подршка

у свему што ми се дешавало, и лоше и
добро, је моја мајка, која је, како ја
кажем, будна 24 сата. Она се несебично
бори да имам добре услове за живот,
она је од бебе направила девојку,
човека, извела ме је на прави пут.
Живимо у нашој кућици, али поплаве
прошле године уништиле су нам скоро
све. Остале смо без купатила, спавамо
заједно мама и ја, а најтеже ми је што
ја не могу да функционишем у нашој
кући и око ње. Ја волим све да радим,
да спремам, кувам кафу, али генерални
проблем је што ја од своје куће, у
Абрашевићевој улици, у дворишту иза
зграда, не могу да се попнем до пута,
да одем у болницу, у продавницу по
хлеб, јер је јако стрма узбрдица и за
мене, која сам у колицима, то је велика
баријера.
Пре неколико месеци покренута
је хуманитарна акција да се сакупе
средства да реновирате кућу од
поплава. Ко је то покренуо?
-Акција је покренута захваљујући
Драгану Виторовићу, председнику
удружења Параквад. То је СМС акција,
која ће трајати до 24.децембра. На
број 4755 могу сви људи добре воље
да пошаљу СМС поруку и тако нам
помогну. Велику помоћ пружили су
нам Керамика Бојан Шмит, Вељко, и
још неки људи, тако да смо успели да
средимо купатило које мени много
значи. Мама има малу пензију, али
успела је да подигне кредит, обновили
смо кров, остало је да се среде остале
просторије, да се прилагоде да ја могу
са колицима да функционишем.
Шта би желела да ти се оствари у
животу?
-Највећа жеља ми је а постанем
професор
српског
језика
и
књижевности, да радим у Новом Саду,
да будем успешна и добра у свом послу.
Жеља ми је и да се, Боже здравља,
остварим у улози мајке и да једног
дана проходам, да скупим новац и да
одем у Русију на вежбе које су подигле
на ноге неке моје другове.
Јованка Ерски

стога, уколико неко располаже подацима, нека их
достави основној организацији СУБНОР, како о њему,
тако и о другим борцима НОБ. Јер, постоји иницијатива
да се обједине фотографије и документи о учешћу
овдашњих људи у НОВ и социјалистичкој револуцији
На слици: активисти СРВС уређују споменик
(снимио Валтер Гачуф)
Мијо Лончар

Вршачка кула, година 11, број 139, 2. јул 1985.

ОПРОШТАЈ ВУЧКА
После неколико успешних фудбалских сезона,
од црвено - белог дреса “Вршца” опростио се голман
Љубан Вучковић, популарни Вучко, који ће каријеру
наставити у прволигашу “Осијеку”.
Тим поводом одиграна је егзибициона утакмица
између “Вршца” и екипе за коју су наступили
докорашњи играчи
истог
клуба.
Утакмица је завршена
резултатом 3:3, а
око 500 гледалаца
дошло је да поздрави
Вучковића,
али
и да види једну
изванредну
фудбалску представу.
На слици: капитен
“Вршца” Славољуб
Грујичић, у име
екипе, пожелео је
Вучковићу
много
добрих одбрана у
новом клубу.
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У СЕДАМ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА УПИСАНО СТО ТРИДЕСЕТ И ОСАМ ПРВАКА

СВЕ МАЊЕ ЂАКА У
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Ђаке прваке у белоцркванским
основним школама “Доситеј
Обрадовић” и “Жарко Зрењанин”
посетио је председник општине
са сарадницима и поделио књиге
намењене новим основцима,
Прварице.
У основној школи “Жарко
Зрењанин” у први разред пошло
је четрдесет и седам ђака.
- Сваке године се за ђаке
прваке из буџета издваја по пет
хиљада динара, што у прибору,
што у новцу, а за најбоље у
осмом разреду и у средњој
школи припремљени су лаптоп
и десктоп рачунари - рекао је
Станко Петровић, председник
општине Бела Црква.
Поред овог програма помоћи
родитељима ђака првака, из
локалног буџета се издваја и за
бесплатан превоз за све ученике
на територији белоцркванске
општине, а вртић је бесплатан за
треће и свако наредно дете.
-У белоцркванској општини
има укупно седам основних
школа од којих две имају по три
подручна одељења. Ове године
уписано је сто тридесет и осам
првака- рекао је Слободан
Живковић, члан Општинског
већа за образовање.

Слободан Живковић, члан Општинског већа за
образовање

У основној школи “Доситеј
Обрадовић” ове године је мање
уписаних првака него прошле
године, што је уосталом и тренд
у читавој општини.
-Последњих година
се
забрињавајуће брзо смањује
број рођених, а самим тим и број
уписане деце у први разред рекао је Адријано Југа, директор
Основне
школе
“Доситеј
Обрадовић”.

Адријано Југа, директор Основне школе “Доситеј
Обрадовић”

У овој школи труде се да
ђацима обезбеде све неопходне
услове за наставу. Поред
модерних кабинета за наставу,
дигиталних табли и потребних
учила труде се да услове за рад
још више побољшају. Урађен
је пројекат за реконструкцију
фасаде и ту очекују помоћ од
покрајинског секретаријата.
Говорећи о мерама републичке
владе
рационализације
у
просвети Југа каже: - По
правилнику који је изашао 28.
августа, а усвојен је 1. септембра,
одрађене су све потребне радње
на основу препоруке Школске
управе и самог министра. Има
технолошких вишкова и непуне
норме.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска
баштина општине Бела Црква”
суфинансира Скупштина општине Бела Црква
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Премијером
представе
“Зачарани
замак” по тексту Бојане Иванов Ђорђевић,
а у режији Снежане Удицки, отворена је
нова позоришна сезона у вршачком НП
„Стерија“, прошле седмице. Премијери су
претходиле витешке игре и радионице у
извођењу Удружења Банатика и Акроданце
студија Суперстар, а благослов овом пројекту
дао је и његово преосвестенство епископ
банатски господин Никанор. Пред препуним
гледалиштем, на Стеријиним „даскамакоје
живот значе“, осванула је бајковита прича о
настанку Вршачке куле, а судећи по реакцији
публике, предстоји јој дуг животни пут. Након
премијере били су задовољни и поштоваоци
театра и реализатори представе.
-У представи игра цео ансамбл, а у
реализацији програма укључен је био и велики
број волонтера, објашљава Бојана Иванов
Ђорђевић, аутор текста. Овом представом
желели смо да покажемо нашу нераздвојиву
повезаност са историјом чак и у неминовности
данашњице која диктира заборав. У представи
за децу, али и за одрасле, кроз бајковити
приказ наше историје или историјски приказ
наше бајке, публику желимо да подстакнемо
да штити светлост науке, уметности и са исте
те стране светлост доброте, достојанства
и сваке друге племенитости осликане у
ликовима Ђурђа Смедеревца, Лепе Цвете ,
Јанка Халабуре, али и у ликовима вила које су
по овој нашој верзији градитељке Вршачког
замка. Са једне су стране историјски ликови
– ликови из живота приказани као резонери
са свим својим манама. Друга страна су виле
- Вила Време, Вила Месечина и Вила Цецилија
које припадају савршеном свету вечности
бајке
Представа “Зачарани замак” први је
редитељски посао наше младе уметнице
Вршчанке Снежане Удицки у родном граду.
-У нашој представи „Зачарани замак“,
Вршачка кула је само повод за едукативну
причу у којој смо се трудили да првенствено
децу увучемо у сценски свет чаролије градње

КУЛТУРА
„ЗАЧАРАНИ ЗАМАК“ ОТВОРИО СЕЗОНУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“

ЛЕГЕНДА О ВРШАЧКОМ ЗАМКУ

“Зачарани замак” премијерно на Стеријиним „даскама“
замка, а затим и да им, на бајковит начин,
представимо и јунаке који су битни за историју
града Вршца, каже редитељка Удицки.
Сенка Ђорђевић побринула се да костими
буду бајковити и прилагођени времену и
поводу, јер је све израђено уз минимална
средства и претежно рециклажу старих
костима. Од волонтера у тиму су и Александра
Иванов, председница Акро данце студија
Суперстар, која је помагала у области сценског
покрета.
Сценографију је потписала Софија Лучић,
увежбана да у оскудним условима проналази
креативна сценографска решења, овога пута

били су то платнени џакови и стари папир. Она
додаје да се у оваквим представама у пуном
сјају види тимски рад без кога нема позоришта
и да без добро уигране технике, какву има НП
“Стерија”, овакве представе нису могуће.
-Музику за сонгове компоновао је Момир
Цветковић, а аплаузи након сваког сонга
потврдили су вредност овог позоришног
ствараоца, каже Иванов-Ђорђевић и додаје
да су сонгови у интерпретацији Тамаре
Тамчи-Тоскић која у представи чврсто и
убедљиво игра улогу Лепе Цвете добили на
снази, те да је са сваким сонгом била упућена
јасна порука и поента међу којима је и она

ПЕТАК • 18. септембар 2015.
“Рад, рад и само рад – једино тако отераћеш
глад”. У улогама вила бриљирају Вања
Радошевић- Вила Време, Дојна ПетровићВила Месечине, Моника Болдовина-Буглеенергична и весела Вила Винка и млада
снага вршачког театра Јована Андрејевић
која тумачи лик Виле Цецилије, по легенди
заштитнице Вршца.
Ђурђа Смедеревца тумачи Иван
Ђорђевић, умерено резеонерски и комично
баш колико треба у духу негдашњег времена
и дослуху са овим садашњим. Легендарног
Јанка Халабуру тумачи Срђан Радивојевић
који кроз своје веште осцилације између
историјског и комичног публику доводи до
суза и не по први пут достојанствено брани
и лице и наличје позоришта у коме ради као
истакнути глумац већ 13 година. Драгану
Џанкићу припала је улога Бега од Брега
који је, као по обичају, задатку приступио
зналачки и како и ауторка пројекта наводи
студиозно и професионално.
Као што је опште познато или би
бар тако требало да буде, највећи допринос
сакупљању грађе за историју „вршачког
поднебља“ дао је Феликс Милекер, кустос и
оснивач Градског музеја Вршац који је у овом
нашем подухвату борбе против заборава
такође пружио руку пријатељства, каже
Иван Ђорђевић, в.д. директора НП “Стерија”.
Немогуће је и непримерено занемарити
допринос нашег савременика и вршачког
великана Душана Белче чије стваралаштво
завређује посебну студију и чије је дело
на путу проучавања историје Вршца
незаобилазно. Ова је представа омаж свим
великанима наше историје и данашњице и
позив долазећим генерацијама да их прате,
проучавају и не препуштају забораву.
Народно позориште „Стерија“ обогатило
је репертоар једном занимљивом и
несвакидашњом представом којој и зналци
позоришне уметности и публика предсказују
дуг живот.
Ј.Е.

У ОКВИРУ ТРИБИНЕ „СРЕДОМ КОД СТЕРИЈЕ“ КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ГОСТ ПЕСНИКИЊА ЈАДРАНКА ЋУЛУМ

Гост Књижевне општине Вршац, у оквиру
трибине „Средом код Стерије“, била је
Јадранка Ћулум, професорка српског језика
и књижевности,
књижевница, песникиња
која се потврдила низом збирки. Ауторка је
бројној публици у некадашњем Дому војске,
љубитељима писане речи, посебно поезије,
пренела снажну емоцију и сву лепоту стихова
својих збирки. Казивала је своје песме, стихове о
мајци, пријатељству, љубави, равници...
Иако највећи књижевни опус Јадранке Ћулум
чине љубавне песме, публици се представила
и као писац драмског текста „Женске тајне“,
исповедна проза и монодрама савремене жене.
Ауторка је од обичних приватних догађаја или
доживљаја створила универзалну истину и причу
о свету и живљењу у данашњици. Ова вршачка
књижевница богатог старалачког опуса, пише и
за одрасле и за децу, а певајући о најмлађима,
песникиња се враћа у своје детињство.
Јадранка Ћулум рођена је у Кључу где је
завршила основну и средњу школу. Студирала
је и дипломирала на Филозофском факултету у

Сарајеву. Објављивала је у многим листовима
и часописима. Заступљена је у Антологији
савремене књижевности за децу. Сарадник
је најпопуларнијег часописа за младе „Витез“,
учесник Београдског фестивала писаца за децу
„Витезово пролеће“ и многих других фестивала
широм земље.
Препевала
је две збирке песама мађарског песника Арона
Гаала. Објавила је збирке песама: „Корак до сна“,
„Између времена“, „На длану песма“, „Карта за
снове“, „Презрело јутро“, „Иза будућности“, „Душа
молитвена“, „Кошава“, аутобиографску збирку
„Босонога принцеза“ и монодраму „Женске
тајне“. Добитник је бројних признања и награда:
„Вукови ластари“, „Вршачко перо“, „Витезова
Повеља за посебан допринос улепшавања света
детета“, „Слова на песку“, „Пријатељи дијаспоре“,
„Мајсторско перо“...
Убраја се међу ретке вршачке ауторе који су
своја књижевна дела оживели и поставили на
„даске које живот значе“. „Женске тајне“ Јадранке
Ћулум су на сталном репертоару вршачког
позоришта. Јадранкине песме преведене су на

У понедељак је на ТВ Банат почела премијерно
да се емитује хумористичка серија “Златни
виклер”, пројекат реализован у продукцији ове
вршачке телевизијске куће по тексту Елизабете
Станимиров, која са Александром Аврамескуом
потписује и режију. Петнаестоминутне једночинке
занимљивих дешавања у фризерском салону на
програму су сваког радног дана од 20 часова, док
су репризе радним данима од 8 и 14,50, суботом
од 18 и недељом од 13 часова.
-“Златни виклер” је пионирски покушај ТВ
Банат, упркос дугој историји постојања ове
телевизије, а никада нешто овако није рађено
на некој регионалној телевизији код нас, па смо
због тога поносни што смо одрадили једну овакву
играну серију, рекао је Владан Радосављевић,
директор ТВ Банат, на промоцији серије, у
Конкордији, 14. септембра. Ово су једночинке
које, на духовит начин, говоре о стварима што
нам се свакодневно догађају, за које мислимо
да су неважне и нема сумње да ће серија
“Златни виклер” бити успешна. Морали смо да
искорачимо, направимо нешто што други немају,
а то је сигурно серија „Златни виклер“, која ће
повећати нашу гледаност.
Елизабета Станимиров осмислила је сва
дешавања у фризерском салону, где су главни
актери четири даме. Разговори из женског угла
коментаришу свакодневицу, различите теме и
дилеме, доносећи видну дозу хумора.
-Серија „Златни виклер“ настала је случајно,
почетком године сам, са још неким људима,
основала аматерско позориште Театар позитив,
радили смо неколико представа и помислила сам
да бих могла да урадим нешто за телевизију, каже

НОВА ХУМОРИСТИЧКА СЕРИЈА, ПРОЈЕКАТ ВРШАЧКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

бројне језике, а већина песама је компонована
и јавно се изводе. Писац је рецензија, покретач
Фестивала дечје поезије у Вршцу и учесник
бројних културних догађаја у земљи и ван ње.
Члан је Удружења књижевника Србије, СКОР-а,
Вршачког књижевног клуба и многих других
удружења. Живи и ради у Вршцу као професор
српског језика и књижевности у ОШ „Младост“.
Било је то још једно лепо поетско вече,

у организацији КОВ-а, када је снага поезије
разгалила срца присутних. Уз Јадранкине
стихове, пријатној атмосфери у просторијама
преуређеног бившег Дома војске, допринела је и
музичка пратња Милана Лепедата, композитора
и музичара. Модератор програма била је Сања
Вукелић, уредница ове реномиране издавачке
куће.
Ј.Е.

„ЗЛАТНИ ВИКЛЕР“, ПРОДУКЦИЈСКИ ПРВЕНАЦ ТВ БАНАТ

ауторка Станимиров. Без сјајне подршке ТВ Банат
ово би остала само слова на папиру, која никада
не би стигла до публике. Желим да се захвалим
читавој екипи која је учествовала у реализацији.
Према речима Александра Аврамеску,
било је задовољство радити на пројекту, јер је
атмосфера била врло пријатна, сарадња одлична,
уз максималну професионалност како глумачке
екипе, тако и продукције ТВ Банат.
У првих петнаест епизода серије „Златни
виклер“, представиће се глумице Неда Грубиша,
једина професионална глумица у овом тиму ,
Марија Бојановић, Ана Чупић, а део глумачке
екипе је и ауторка Елизабета Станимиров.
На питање шта мисли о коментарима да
њена серија подсећа на „Државни посао“, али у
женском издању, ауторка каже:
-Ако „Златни виклер“ иоле подсећа на
„Државни посао“ за мене је то највећи

могући комплимент, јер сматрам да оно што
раде Димитрије, Никола и Дејан тренутно
најквалитетнији програм у Србији. Изузетно сам
захвална Телевизији Банат што су нам омогућили
да реализујемо овај пројекат, и морам да
нагласим да сам одушевљена сјајном атмосфером
на снимањима. Имајући у виду да три четвртине
нашег тима нису професионалци, замислите
колико је стрпљења потребно свима који раде на
реализацији серије, а они га стварно имају.
У хумористичкој серији „Златни виклер“
гледаћете на ТВ Банат причу о четири жене:
Виолета, Цеца, Жаклина и Јована, које се готово
свакодневно срећу у истоименом фризерском
салону.
Виолета је власница салона, а како ће се
касније у серији видети, и низа других некретнина,
које су се чудним сплетом околности нашле у
власништву њене породице. Она је разведена

и због свог лошег искуства нема поверења у
мушкарце, иако прижељкује нову везу.
Цеца је мајка три ћерке, која време проводи у
теретани и на стадиону, док њен супруг Василије
брине о кући и деци. Она је незапослена, а посао
тражи по принципу „тражи, ал’ моли Бога да не
нађе“. Врло је агресивна и не дозвољава да јој се
неко супротставља.
Жаклина је девојка са села, која је дошла
у град да изгради каријеру фолк певачице.
Њене гласовне способности и таленат су врло
дискутабилни, али њу то не спречава да се бори
за своје место под естрадним сунцем. Живи са
својим менаџером Гогом званим Ђубре, за кога
тврди да је супер и да се воле.
Јована се укључује у причу када се досели
у зграду у којој се налази „Златни виклер“,
потпуно неспремна на оно што је очекује. Она
је високообразована, каријеристкиња, врло
успешна у свом послу, али иако има близу 40
година, још увек није удата. Крије године и нада
се принцу на белом коњу.
Како се ове четири потпуно различите жене
сналазе у разним комичним ситуацијама, можете
да видите у новој серији, која ће вам, каже
ауторка, бар на неких десетак минута скренути
пажњу са свакодневних проблема и насмејати
вас, када будете препознали ликове и ситуације
из своје околине.
Ј.Е.

КУЛТУРА
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Свет нас трпи док има шта да нам
отме
Т. Сухецки

Александар Тешић и Зоран Јовичић, гости Салона код Порте

Вршчани су имали занимљиву
прилику
да
присуствују
несвакидашњој спектакуларној
вечери српске епске фантастике,
на којој су гости били Александар
Тешић и Зоран Јовичић, а
модератор Андрија Ратковић.
Дружење је одржано прошле
суботе у Салону код Порте.
Сигурно се можемо сложити
да су књиге попут трилогије
„Косингас“ и „Змај и Ждрал“
чувари српске историјске и
митске прошлости. Александар
Тешић
је
увидео
да
је
важно
осавременити
епску
прошлост,
кроз модерну
поетику фантастике, блиску
сензибилитету
савременог
читаоца
свих
генерација.
Косингас,
монах
Гаврило,
симбол борбе за истину, правду,
част, налази се у доби када се
завршавају витешко време и
њихова етика, а почиње период
ватреног оружја, време ватре.
Ипак,
најосетљивија
борба
одвија се у души обичног сељака;
староверје хришћанство.
Читалац ће са више пажње и
саосећања приступити теми
ако пред очима има следеће
ауторове речи: „Наша митологија
је специфична по томе што и

дан-данас живи, присутна је у
свакодневном животу, било у
неким узричицама, било да су у
питању ритуали, обичаји, а које
је хришћанство присвојило и
заоденуло га у свој оквир.“
Вече је било интересантније
утолико што је аутор наводио
мање познате или потпуно
непознате детаље из живота
Цара Душана и Милоша Обилића,
будући да је, пишући трилогију
„Змај и Ждрал“, долазио до
ретких, чак, контроверзних
извора
попут
Герасимовог
летописа.
Рецимо док су Јапанци
имали самураје, Немци ритере,
Енглези ченпионс, Срби су
имали заточнике, касније делије,
храбре јунаке који су се борили
за част и прослављали српског
јунака.
Књижевни
сусрет
са
Александром
Тешићем
био
је
употпуњен
отварањем
изложбе стрип радова младог
аутора Зорана Јовичића који је
трилогију „Косингас“ илустровао
и најавио излазак три стрипа
до краја следеће године. Стрип,
поред
уметничко-естетског
доживљаја, пратећи књигу, нуди
увид у српску епску прошлост.

Аутор истиче да су места догађаја
у причи аутентично осликана
како би се читалац заинтригирао
да то поменуто место у Србији и
посети и, можда, том приликом
још нешто сазна. Говорећи о
процесу израде стрипа, навео
је пет фаза у изради стрипа: 1.
Скицирање; табле се односе
ментору; 2. Скенирање и бојење
на рачунару; 3. Туширање; 4.
Грубо бојење; 5. Детаљисање.
Оно што је дало охрабрење
целој вечери је чињеница да
су публику, умногоме, чинили
средњошколци који су са собом
понели једну важну поруку
- да се идентитет појединца
огледа у индетитету национа, тј.
прошлости.
АлександарТешић,
рођен
1961.уЧачку, из дипломатске
породице, школовао се у
иностранству. Двадесет година се
бавио планинарењем, ради као
преводилацна РТС-у. Писац је од
2008.када је објављен први део
трилогије Косингас – Ред змаја.
Уследили су: “Бездањ” (2009),
“Смртовање” (2010), и затим
трилогија о МилошуОбилићу:
“Змај и Ждрал” (2012), “Копље
св. Георгија” (2013) и “Витез
заточник” (2014).
ЗоранЈовичић, рођен 1984.
у Мркоњић Граду. Дипломирао
је на београдској Политехници,
одсек за индустријски дизајн.
Одрастао је уз стрипове серијала
„Златна серија“ и „Лунов Магнус
Стрип“. Од малена се интензивно
бави цртањем стрипова.Узор за
стрип су му италијанске школе
као што су Бонели и Вила. Три
пута је био учесник изложбе
Међународног салона стрипа
у СКЦ-у. Прво остварење му је
стрип „ Данбијеса “. Тренутно
ради као аутор стрипа „Косингас
– Ред Змаја“, уз подршку ментора
Владимира Весовића.
Ј.Е.

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.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

12 ВРШАЧКА КУЛА
Најтужнији датум, не само у историји Клуба екстремних
спортова “Изазов”, већ и у читавој историји куће риклијанера
свакако је 26. октобар 2013. године. Те ноћи злочинци су
подментули пожар који је у потпуности уништио унутрашњост
куће, комплетан инвентар и сву опрему Клуба. Исте године,
26. октобра, почела је обнова куће да би 1. маја 2014. године
била потпуно реновирана и сада блиста пуним сјајем.
Председник Клуба екстремних спортова “Изазов”
Милош Лазаревић Лаза захваљује се свима који су помогли
обнављање једног од обележја Вршца.
- Велику захвалност на коректном односу дугујемо ДДОР-у
који је имао велико разумевање за наше муке. Срећан сам
што смо успели да обновимо кућу, што је она поново место
окупљања младих спортиста и заљубљеника у природу. Све
оно што се десило остаће као једна ружна и болна успомена
коју нећемо заборавити, нагласио је Лазаревић.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ
ПРОДАЈА
- ЗАМЕНА
На продају кућа и плац у Великом

Средишту. Тел. 013/806-460.
На продају део куће(дворишни стан)
око 90 m2, у Жарка Зрењанина. Хитно. Тел.
061/171-39-82 и 061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута ЈАТ-а, са плацем
500 m2, могућа доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Продајем повољно у Панчеву (центар)
двособну кућу- стан, са гаражом (могућност
претварања у стамбени део) укупно 67 m2,
реновирана, са два улаза са улице у кућу, шупа
од 17 m2 . Дужине 13х7,5 m, дебелих зидова,
печена цигла. Власник. Тел. 063/75-79-722 и
604/13-23-663.
Продајем кућу (викендицу) у Алибунару,
агрегат 1500 вати, мотокултиватор са плугом
и прикључним машинама, ауто приколицу,
хармонику велтмајстер клавирка и писаћу
машину. Тел. 062/849-66-44
Хитно продајем једнособан стан у строгом
центру Алибунара. Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан у центру
Алибунара. Тел. 210-16-40
Продајем кућу преко пута ЈАТ-а, са плацем
500 m2, могућа доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Хитно кућа на продају. Тел. 069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m² у центру
(приземље плус тераса), у Светозара Милетића
2б. Тел. 062/282-112 или 069/417-28-49.
Мењам новију кућу, 200 m², сређена, ( без
улагања) са демит фасадом, за некретнину у
Београду или Панчеву. Тел. 063/89-09-896.
Продајем или мењам нову спратну
кућу, 200m², за мању некретнину у Вршцу, уз
доплату. Може договор. Тел. 063/89-09-896.
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
На продају киоск у Вршцу, код Дома
пензионера. Објекат је површине 10
квадратних метара, а могуће је и премештање
на другу локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5 ари са
новоизграђеном виноградарском кућом у
потезу Гудурички пут лева страна, 2 км од јата.
063/ 7263 - 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена за стан
уз вашу доплату. Кућа се налази у улици 2.
октобра 83.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
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.
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.
Издајем једнособан намештен стан
(нова градња) соба, трпезарија са
нишом и купатило, погодан за самца самицу или пар без деце. цена 80 евра.
У улици Филипа Вишњића 31. Вреди
погледати.064/ 429 - 0614

РАЗНО

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
На продају топилица 2х4,5
кг заједно са сталком за топлу
депилацију063/ 7263 - 877
На продају два двоседа, два
телевизора, нова угаона гарнитура.
Повољно.013/809 - 099
Продајем
регал
са
сточићем.063/280 - 599, 013/832 - 493
На продају фасадна цигла и вага кантар.064/ 511 - 8882
На продају: чамац од фиберпласта
дужине 3,10 метарау одличном стању,
лаган, 60-так кг, пента елвин - руде
(белгијска), 2 клипа, 4 коња, у ок стању.
Веома повољно.064/ 429 - 0614

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ
2004-2015.

Постоји место из ког никад нећеш
отићи, из наших срца.
Твоји најмилији

Број

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. 062/880-51-27.
Продаје се BMW 320 I возило у
беспрекорном стању, караван, са BRC –
атестиран ауто гас, 2007. годиште, 2.000
cm³ ,160.000 км, фул опрема, технички
преглед 7/2015, директна куповина
од власника (немачке таблице). Тел.
064/07-66-093, michaelgulik@web.de
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.
Продајем ауто - приколицу
нерегистровану 064/ 577 - 2597
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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

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.

Била је поносна, одлучна, љубазна и великодушна. Увек доследна и одана. Здравље је издало, али била је храбра,
борила се. Сада је више нема. Била је наша и била је посебна

ДРАГИЦА МИЛОВИЋ
Заувек ћемо је носити у сећању са љубављу и поштовањем
Драго и Милица, Лазар и Јелена Миловић, Љубица, Василија и Владимир Мастиловић

ВРШАЧКА КУЛА
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Дана 12. септембра 2015. године, у 60. години живота преминула је

ДРАГИЦА МИЛОВИЋ

Болест је била подмукла и неправедна. 35 година смо живели срећно и желели да то никада не престане.
Нажалост, сада нам остаје само да тугујемо.
Туга не може да се дели, али смо бескрајно захвални свима онима који су дошли да је испрате на вечни починак,
као и онима који су послали бројне телеграме са изразима саосећања са нашим болом.
Посебно се захваљујемо проф. др Драгомиру Марисављевићу и др Наташи Станисављевић и особљу
хематологије КБЦ Бежанијска коса који су учинили да се достојанствено носи са болешћу, да чак у једном
моменту поверујемо и да смо је победили.
Захвалност др Ани Векић и др Љиљани са особљем диспанзера за онкологију чије су нас топле речи храбриле
у борби са болешћу.
Захваљујемо се др Весни Грбић која је увек професионално и саосећајући са нама учествовала у лечењу.
Заувек ћеш остати са нама
Твоји Рајко и Милица
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БЕР ГРИЛС:
БЛАТО, ЗНОЈ И СУЗЕ

АНИСИА ЛИВИАНА БАБУЦ, ПОБЕДНИЦА ПЕТОГ МЕЂУНАРОДНОГ ДЕЧЈЕГ ФЕСТИВАЛА НАРОДНЕ МУЗИКЕ И ФОЛКЛОРА:

ЗА ЊЕГА ЈЕ ЖИВОТ
АВАНТУРА...

Окорели авантуриста Бер Грилс
многима је познат захваљујући
његовојТВемисијиопреживаљавању
која је успела да привуче више од
1,2 милијарде гледалаца у више од
осамдесет земаља. Ипак, мало њих
зна како је заиста изгледао живот
овог ратоброг човека пре него што
је одлучио да се усуди да победи
дивљину. Док је одрастао на острву
Вајт, Бер је захваљујући оцу научио
да се пење и да једри, а онда су
уследиле и борилачке вештине које
су га довеле до Јапана. По повратку
кући, Бер се упутио у сурови курс
одабира за британске специјалне
снаге како би се прикљичио 21. пуку
САС – а. Недуго после тога десила
му се падобранска несрећа током
слободног пада због које је сломио
кичму на три места. Иако је било
неизвесно да ли ће после несреће
поново моћи да хода, он је то успео,
а све остало је историја...

куЛфилм
АЛЕХАНДРО ГОМЕЗ
МОНТЕВЕРДЕ: МАЛИ ДЕЧАК

НЕКЕ ВЕЗЕ СУ
НЕРАСКИДИВЕ...

Ову занимљиву причу приповеда
Пепер Бејсби, присећајући се
времена када је као осмогодишњак
живео у Калифорнији. Његова
прича почела је након његовог
рођења, када је упознао особу у
којој је пронашао све, пријатеља
и ослонац – његовог оца. Пепер је
од рођења био веома мали због
чега се издвајао од својих вршњака
који су му дали надимак мали
дечак. Бежећи од прозивки, Пепер
је јединог пријатеља проналазио
у свом оцу. А онда је дошло време
страшног рата због чега се Пеперов
старији брат пријавио у војску, али
је одбијен. Његово место заузео је
њихов отац Џејмс и убрзо је кренуо
ка Пацифику, остављајући Пепера
усамљеног. Након неког времена
стиже обавештење од војске да је
Џејмс заробљен током једне акције
и да његова судбина није позната...

МУЗИКУ ВОЛИМ ОД КАДА ЗНАМ ЗА СЕБЕ!

Када си осетила да у себи
гајиш једну посебну врсту
љубави према музици и
како се она развијала све до
твог првог учешћа на теби
посебно драгом омладинском
фестивалу „Младост пева“,
на којем ћеш ове године
учествовати по трећи пут?
Музику волим од када знам
за себе. Мислим да сам прво
запевала, а тек онда проговорила.
Шалим се мало, али истина је да
сам врло рано почела да певам
по кући и да звиждим народне
мелодије које сам слушала на
телевизији. Први јавни наступ
имала сам на омладинском
фестивалу „Младост пева“ који
се традиционално одржава у
Уздину већ 25 година. Било је то
пре три године. Тада сам била
најмлађи кандидат и нисам
освојила награду, али сам зато
већ наредне године освојила
друго место. Видећемо како ће
бити ове године. Ја се тренутно
озбиљно припремам, као што
се иначе припремам за сваки
сценски наступ. Када сам у
другом разреду основне школе
научила ћирилично писмо,
уписала сам Музичку школу
„Јосиф Маринковић“ коју сам
похађала пет година – одсек
виолина. Прошле године сам
уписала Музичку гимназију
„Ион Виду“ у Темишвару – одсек
за класичну музику, канто. У
гимназији радим врло много зато
што имам захтевне професоре.
Имала сам срећу да тамо
упознам професорку Дијану
која је изванредан педагог и пре
свега добар човек.
Које
су
то
награде
обележиле твоје досадашње
бављење певањем и да ли на
ову освојену на Међународном
дечјем фестивалу народне
музике и фолклора гледаш као
на најважнију до сада?
Моју прбу награду освојила
сам на поменутом омладинском
фестивалу
„Младост
пева“.
Наравно да се прва награда
највише памти и увек буде
посебно драга. Ове године сам
освојила две награде. Прво
место на Међународном дечјем
фестивалу народне музике и
фолклора „Моинештеанка“ у
граду Моинешти, у Румунији.
Тамо сам отпевала српску
народну
песму,
наравно,
на српском језику, јер сам
представљала Србију. Не могу
вам описати како сам се осећала
када је мој наступ на сцени био
пропраћен усклицима публике:

Шеснаестогодишња Анисиа Ливиана Бабуц љубав према
музици гаји још од детињства, када се са народним мелодијама
први пут сусрела на телевизиији. Њен музички таленат се у
годинама које су долазиле развијао брзо, а већ 2013. године је
као најмлађи кандидат наступила на омладинском фестивалу
„Младост пева“, на којем ће ове године наступити по трећи пут.
Награда је тада изостала, али Анисиу то није обесхрабрило, што
и показују бројна прва места и специјалне награде које је на
музичким такмичењима освојила након тога. Међу тим првим
местима налази се и оно недавно освојено у групи учесника од 16
до 19 година на петом Међународном дечјем фестивалу народне
музике и фолклора одржаном у Румунији. Ова талентована
Вршчанка која тренутно похађа другу годину Музичке гимназије
„Ион Виду“ у Темишвару планира да своју будућност посвети
музици, спремна да у њој ужива на различите начине све док не
дође време за упис на музичку академију којем се посебно радује.
„Serbia! Serbia!“. Ову награду
сматрам ипак најзначајнијом,
с обзиром да сам имала веома
јаку конкуренцију. Освојила сам
ове године и специјалну награду
жирија за дебитантски наступ на
Великом фестивалу фолклора
Румуна из Војводине. Све су ми
награде драге зато што сам у
све њих уложила много рада
који ме у исто време увесељава
и окрепљује баш зато што иде у
тандему са музиком коју највише
волим.
Имала си прилику да се
опробаш и у раду на мало
другачијој музичкој форми
– оперети. Како је дошло до
тога да добијеш улогу веселе
девојчице у оперети „Живела
Силвија“ која се изводила у
Народној опери у Темишвару
и како гледаш на то, за тебе
сасвим ново искуство?
Тако је, учествовала сам ове
године, додуше са малом улогом,
у оперети „Живела Силвија“ са
ансамблом из Темишвара. То
је за мене било потпуно ново
искуство. Уложила сам доста
труда и рада у тај пројекат,

али се на крају све исплатило.
Моја професорка која ме је
препоручила за ту улогу врло
је задовољна оним што сам
постигла. Ја јој се и овим путем
захваљујем и обећавам да нећу
изневерити поверење које ми је
указала.
Члан
си
Фолклорног
ансамбла „Доина“ из Уздина

са којим си током последње
три године такође освојила
бројне награде у земљи и
иностранству. Колико је време
које веома радо проводиш
у Уздину утицало на то да
постанеш члан овог ансамбла?
С обзиром да волим да
проводим свако лето код бабе
и деде у Уздину, решила сам
да спојим лепо и корисно, и
тако сам постала члан овог
ансамбла. У суштини, за мене
је лепо све што је везано за
музику, за народни фолклор. У
Фолклорном ансамблу „Доина“
из Уздина играм у фолклорној
групи, певам у хору и ту сам
за све што се успут појави као
потребно, ново и лепо. Осећам
да у мени тренутно постоји
велика количина енергије која
чека да буде усмерена ка музици
и фолклору.

Да ли постоји неко из света
музике на кога гледаш као
на узора и на који начин је та
особа утицала на твоју љубав
према музици?
Мој тата се у мојим годинама
већ бавио музиком. Касније
је певао на свадбама, а после
дужег времена почео је да пева
у цркви и однедавно постао поп.
Он ми је донекле узор. Пуно ми
помаже и увек га питам за савет
када треба да изаберем песму за
неко такмичење. Љубав према
музици и таленат сам наследила
од њега. Јако сам срећна што ме
родитељи подржавају и помажу
ми у свему.
Једна од твојих највећих
љубави јесте изворна народна
музика. Да ли мислиш да
смо се захваљујући све већој
популарности комерцијалне
народне музике која се данас
слуша заборавили на људске
квалитете и праве животне
вредности о којима нас често
учи изворна народна музика?
Да, мислим да сте у праву.
Данас се такозвана народна
музика мало више удаљила од
оне изворне, чисте и прелепе.
Ја наравно, као и свако дете
слушам све музичке жанрове,
али сасвим јасно видим шта
вреди, а шта не.
Да ли планираш да своју
будућност посветиш певању
и фолклору или постоји још
нешто чиме би се поред
музике радо бавила?
Певаћу још неко време све
жанрове, видим себе чак и у
неком бенду, а затим ћу ипак
кренути путем за који сам се
определила уписајући музичку
гимназију. Жеља ми је да након
завршетка гимназије упишем
музичку академију.

куЛист

уређује: Иван Арадски
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ВРШАЧКА КУЛА

МАМЕ И БЕБЕ

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом овонедељне посете Породилишту
Опште болнице Вршац, репортер „Вршачке
куле“ затекао је седам мајки са бебом.
За успомену за боравак у породилишту
и прве дане својих малишана, радо су се
фотографисале: Клаудија Мунћан из Вршца
са својим четвртим дететом, сином коме ће
касније наденути име, затим Љиљана Попов
из Избишта са сином Луком, Мирјана Стефанов
из Великог Средишта са малим Митом, својим
првенцем, Вршчанка Јелена Тасић, која је на
свет донела девојчицу Тару, Марина Спасески
из Пландишта са девојчицом која је добила
име Ива, Вршчанка Зорица Рица која је родила
дечака, седмо дете, и Тамара Антић из Беле
Цркве са сином Виктором.
Ј.Е.

Љиљана Попов

Мирјана Стефанов

Марина Спасески

Зорица Рица

Клаудија Мунћан

Јелена Тасић

Тамара Антић

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111
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20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине Вршац, година
12, број 164, 15. октобар 1986.

ВЛАДИМИР ЧИКИЋ, ДИРЕКТОР КЛАНИЦЕ “ГРАНИЧАР”

БЕЗ ИЗГЛЕДА ДА БУДЕ БОЉЕ

С
правом
хоћемо
јефтину храну, али је тешко
можемо имати такву, јер
“држимо” ненормално скупу
производњу,
оптерећену
давањима, тражењима и
узимањима каква је тешко
и замислити, а камоли
задовољити.
И да парадокс буде већи:
на жешћем друштвеном
и чаршијском удару је
колектив када ради успешно,
позитивно, када запослени
имају солидне зараде, него
када тај исти колектив бележи
губитке. У овом другом
случају, будући да не штрчи
изнад просека, нико га не
дира. Нити му помаже. Бар

не они од којих се најпре и
највише очекује.
А
иначе,
сада
су
сточарство и кланице у кризи.
Више нема “преливања”
добитака и губитака, а цело
друштво трпи. У ствари,
губици настају још на њивама,
у браздама, у заснивању
скупе производње, тако да
сточарство нема апсолутно
никакву
сигурност,
перспективу... То, потом, важи
и за многобројне кланице, од
којих оне веће и велике раде
тек са 30 одсто капацитета,
често и испод тог постотка.
Јер стоке на тржишту нема,
баш као ни скорог решења.

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 22, број 340, 30. август 1996. године

ДИРЕКТОРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА О ПРОБЛЕМИМА АГРАРА

КАКО ЗАСНОВАТИ НОВУ ПРОИЗВОДЊУ

Уколико се не уваже
захтеви,
пољопривредна
предузећа неће моћи да
заснују
производњу
за
следећу годину, нити да
извршавају своје обавезе
према држави. То је резиме
са
састанка
директора
пољопривредних предузећа
са подручја општине на коме
су разматрани проблеми у
примарној пољопривредној
производњи. Том приликом
једногласно су заузети ставови
по овим питањима. У њима
стоји да је стање у области
примарне
пољопривредне
производње такво да ни
једно
предузеће
нема
обртних средстава из којих
би се финансирали радови
на
предстојећој
јесењој
сетви, ни за обнављање

пропале механизације у коју
годинама ништа није улагано.
Овогодишњи род пшенице
је такав да не обезбеђује
ни просту репродукцију, па
стога ни финансирање текуће
производње.
Зато, истакли су директори,
тражимо да се одложи
враћање кредита и камата на
кредите који су коришћени
од банака у овој години и
то најмање за годину дана.
Додатни проблем направила
је и овогодишња суша која је
на овим подручјима умањила
род на јесењим културама за
око 70 одсто. То је и разлог
што је општинској влади
упућен захтев да се покрене
иницијатива за проглашење
суше
елементарном
непогодом.

Вршачка кула, лист општине Вршац, 32, број 621, 17. новембар 2006.

“ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ” ДОБИЛИ НОВОГ ГАЗДУ

ДОГОВОР ПЛАНТАЖЕ ЧУВА

Потписивањем уговора, 26.
октобра, између Агенције за
приватизацију и Конзорцијума
купаца: “МБ Родић”, “Шећер
Шафер” и Винарија Чока”,
стављена је тачка на пет
година дуг поступак промене
власништва већинског капитала
Куће виноградара и винара.
Безмало 60 одсто друштвене
имовине “Вршачких винограда”
продато је новим газдама по
цени од 5,7 милиона евра,
уз обавезу инвестиционог
улагања током наредних година
“тешког” 11,8 милиона евра. Уз
то, већински власници око 1.600

хектара под чокотима винове
лозе, Подрума капацитета
3.450 вагона литара, погона
“Хелвеција” и оног у Гудурици,
те велелепне зграде у центру
града, обавезали су се да,
додуше половично у односу на
првобитне захтеве из социјалног
програма
Самосталног
и
Синдиката “Независност”, по
основу надокнаде исплати
запосленима бруто 3 милиона
евра. Но, то нису све погодности
које ће потписивањем уговора
Конзорцијум купаца осигурати
сигурну будућност колектива и
радника.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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 (9)
КЛИМАТСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ОДНОСИ
Може се рећи да је здравствено стање
добро. иако је земљиште у низијама дуже време
поплављено, ипак је место здраво због близине
брда и честих ветрова.
температура варира између 25 и 35 Р, зими,
између 8 и 14 Р, у пролеће и јесен између 13
и 18 Р. У изнимним годинама топлота може да
достигне и 36, а хладноћа 18 Р.
Уобичајене болести су: грозница, запаљење
плућа, водена болест, туберкулоза итд.
У граду постоје две апотеке, 4 доктора
медицине, 4 видара и 5 бабица.

ВЕРСКИ ОДНОСИ
Број становника разних вероисповести
дали смо у одељку VI. Католици се сада служе
привременом црквом, пошто је стар посвећена
св. Герхарду склона паду, а у плану је зидање
велелепне нове цркве. Осим тога католици имају
капелу на калварији коју два пута годишње (3.
маја и 14. септембра) посећују, како мештани
тако и странци у некој врсти ходочашћа. Даље
имају капелу на гробљу и трећу капелу међу
виноградима у потесу Физеш (Урбани).
Здање напуштене католичке цркве наводимо
због тога што се оно састојало из два различита
начина градње. Угласти облик олтара указује да
је овде некада могла да буде џамија, чији је доњи
део обично угласт док је преостали округао.
Даље, сматра се да је овде била православна

црква, која је касније прешла у власништво
немачке општине и по потреби проширена и
дозидан јој је торањ. Вршачки римокатолички
свештеник који припада чанадској дијецези
постављен је 1720. године и плаћан је од
коморске управе. Најстарије матичне књиге
сачуване су из 1723. године. Најстарије матичне
књиге сачуване су из 1723. год. Најстарији
црквени рачун је из 1729. године, а гласи:
“Рачун о црквеним парама, које су великим
делом уплаћене од немачког дела Вршца 1729.
а делом од људи добра срца. Обрачунао Херман
Шмидт и Јохан Андрес, обојица градитељи
цркава.”
Код примања наилазимо на следећу ставку:
Такође од Андреаса Хофбауера испосника 17
фор. и 15 круна.
Код издавања у ставци каже се:
“5. маја приликом изградње цркве
капуцинеру као предузимачу за његов труд 2
флорина, његовом калфи 1 флорин са дозволом
деканата 3 флорина по рачуну бр. 26 Хајнриху
Фургеру за изградњу камена темељца 36
круна, за зидаре фундамента и куповину вина
57 круна. Потписао Себастијан Јосеф Рибегер
декан, с.р. - Б. Рослер с.р. камерални управник.
У Вршцу из године 1732. поднетих од сакупљача
црквеног новца Мартина Матцера и Конрада
Ватцелханама потписано од Себастијана Јосифа
Пибергера декана и Јохана Јосифа Карпфа
управника среза. Задња ставка издатака гласи:
грађевинару цркве Стефану Стрекеру и Винц.
Хан плаћа рачун од 70 фор. и 39 круна.

КРИШТОФ БАУМАН - ПРИЛОЗИ ЗА ХРОНИКУ ВРШЦА (10)
1848.
- Била је јака зима и снег
се задржао од 1. јануара до 1.
фебруара.
- Ове године по наредби
Магистрата извађено је све
дрвеће са улица.
- 25. марта штампала су
господа: виши судија фон Чаки,
Романовић, Волић, Недељковић,
доктор Клески и виши нотар
Пеша у овдашњој камералној
управној служби новододељени
Устав (Constitution)
- 17. маја гомила српског
народа тражила је од владике
поповића протокол крштених
, који је вођен на мађарском
језику и поцепала га на комаде
и изгазила. Црвено-плаво-бела
српска национална застава
постављена је на саборној цркви.
- 29. јуна спаљено је
погранично место Свети Михај.
- 11. јула 1848. улогорило се
1000 гардиста у Вршцу (Немци
и Румуни). Вршачки гардисти
поставили су предстраже и
запосели оравички, куштиљски,
белоцрквански и панчевачки
пут.
Предстража
од
три
човека која је осматрала код
крајпуташа на панчевачком
путу, пријавила је око пола
десет пре подне приближавање
непријатељског одељења. У
једанаест сати стиже друга вест
о томе у касарну и госп. пуковник
Бломберг фон Шварценберг
даде узбуну коњици. Знак за
узбуну прихватили су бубњари
Рукавинине
пешадије
и
Национална гарда и затрубили

на јуриш. У року од пола
сата постављена је коњица
и пешадија, као и преостала
Национална гарда, на угрожене
тачке око вршца. Две дивизије
хусара
надвојводр
Јозефа
под
командом
господина
потпуковника фон Естерхазија,
као и пет чета Рукавинине
пешадије са четири топа ,
постављени су на панчевачком
путу, а једно одељење улана
пожурило је преко поља и
ливада према Павлишу да би са
леђа напало непријатеља.
Тек што су ове мере предузете
кад загрмеше први топовски
хици
из
српског
логора
смештеног у једној долини код
Павлиша, а топови са ове стране
не допустише да се дуго чека са
одговором на овај нељубазан
јутарњи поздрав.
Битка је тиме почела и
већ у два ста била је победа
браниоцима Вршца осигурана.
Шест топова, једна која барута,
три заставе и више хиљада
готових патрона, 235 топовских
кугли, много пушака и осталог
оружја, затим 207 заробљених,
међу њима и више официра, био
је плен победника.
- Крајем јула избио је у кући
столарског
мајстора
госп.
Гербера пожар, који птпомогнут
од дуготрајне суше и гоњен
снажним ветром за непуни један
час 28 кућа је у Чукур-мали до
темеља сагорео.
- 19. августа, рано ујутро, у
пола четири исте ове године,
напали су Срби град Белу Цркву

при чијој одбрани је учествовало
и одељење вршачких немачких
гардиста. 23. августа поново
је покушан напад, али је и
овог пута срећно одбијен. 16.
септембра Срби су спалили
село код Удварсалаш Жама
које је насељено мађарском
колонистима. 17. и 25. септембра
поново су Срби напали Белу
Цркву, али без успеха. 8.
новембра напале су мађарске
трупе из Вршца са четири стране
погранично место Лагерндорф
(Стража) у коме је приближно
4 до 5000 Срба имало један
добро ушанчен логор. Хусари
надвојводе Јозефа, који су
долазили из Вршца мобилна
гарда (нека врста територијалне
одбране). Сегединци и Рожа
Шандор са његовим Зегењлегењима (голаћима), напали
су Лагерндорф са три стране,
а мобилна гарда, која која је
долазила из правца Беле Цркве,
са четврте стране и место је
ускоро било заузето. Противник
је имао 704 мртва, 92 рањена
и 72 заробљена, затим изгубио
два топа и једна кола барута.
Осим тога заплењено је у
ушанченом логору 456 комада
рогате стоке, 45 коња, много
свиња и 2542 овце и одведено
према Вршцу. 12. новембрау
8 ујутру нападнут је Алибунар
из правца Пландишта , а у пола
десет нападнут је Карловац из
Правца Вршца и у пола дванаест
је заузет. После овога пуцано је
са три стране на Алибунар, који
је заузет и спаљен.

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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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Резултати 5.колa

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 5. КОЛО

ВРШЧАНИ ПОПРАВИЛИ УТИСАК ПОСЛЕ ЛОШЕГ СТАРТА

ПРВИ БОД У НОВОЈ СЕЗОНИ

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

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

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

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

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

10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
5
2
2
1
1

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 5. кола
Пролетер (БК) 1:1 ЖАК
Јединство (НБ) 3:1 Вршац Унитед
Слобода 7:0 Раднички (К)
Слога 3:1 Славиjа
Младост (Л) 1:2 Будућност
Црвена звезда (РС) 0:1 Козара
Раднички Зрењанин 2:0 Раднички (С)
Јединство (БК) 4:1 Полет

ТАБЕЛА
1Раднички Зр. 5
2Козара
5
3Будућност
5
4Слобода
5
5Славjиа
5
6Јединство (БК) 5
7Јединство (НБ) 5
8ЖАК		
5
9Слога		
5
10Раднички (С) 5
11Полет
5
12Вршац Унитед5
13Пролетер (БК)5
14Раднички (К) 5
15Младост (Л) 5
16Ц. звезда (РС) 5

5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

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

0
0
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5

15
15
12
9
9
9
9
7
6
6
6
4
4
4
3
0

Резултати 5. колa
Слога (БНС) 2:1 Партизан (У)
Младост (В) 2:3 Црвена звезда
Будућност (А) 2:0 Вултурул
Динамо 1945 5:0 Владимировац
Младост (О) 3:0 БАК
Јединство Стевић 2:4 Војводина
Југославија 0:1 Партизан (Г)

ТАБЕЛА
5
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0

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

Фудбалери Вршца коначно су на
свој конто уписали први бод у новој
сезони. Против фаворизованог
Радничког из Сремске Митровице
пружили су своју најбољу партију до
сада, али то није било довољно за
освајање целог плена. Екипа тренера
Бранка Савића импоновала је
жељом и борбеношћу током читавог
сусрета, али оно што брине стратега
Вршчана је неефикасност. Вршац је
једина екипа у лиги која ни после
пет одиграних кола није успела да
затресе противничку мрежу. На
овом мечу су и један и други састав
више водили рачуна о сопственом
голу него о нападу па је офанзивних
креација на обе стране било тек на
кашичицу. Митровчани предвођени
доскорашњим интернационалцем
Милошем
Јосимовим
пред
вршачком публиком нису оправдали
улогу фаворита за освајање титуле.
Са друге стране Данило Белић није
успео да добије битку са стаменим
гостујућим центархалфовима који
су били најбољи део екипе гостију.
Најузбудљивије је било у самом
финишу када су играчи Вршца
схватили да би могли и потпуног
успеха. Имали су неколико добрих

ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (СМ) 0:0

Први бод: Богдан Миловац и Перица Ранков

акција а најбољу прилику створили
су у 85. минуту када је Стојан
Миловац извео слободан ударац,
голман гостију Петровић кратко
одбио лопту, а Белић је за делић
секунде био спорији од одбране
Радничког. У надокнади времена
су гости тражили од судије Марине
Машић да покаже на белу тачку
после старта Богдана Миловца на

Живковићу, али се њена пиштаљка
није огласила. Подела бодова на
овој утакмици била је најреалнији
исход. Вршцу сада следе, условно
речено, две лакше утакмице против
новајлија у лиги. Најпре у Панчеву
против Железничара, а потом на
Градском стадиону против Борца из
Сакула.

НОВИ ПОРАЗ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА ИЗАЗВАО ПОТРЕС У КЛУБУ

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА
ПАНЧЕВО

1Динамо 1945 5
2Младост (О)
5
3Будућност (А) 4
4Црвена звезда 5
5Вултурул
5
6Војводина
5
7Слога (БНС)
5
8Партизан (У) 4
9Борац (С)
4
10Младост (В) 5
11Јед. Стевић 4
12Југославија 4
13Партизан (Г) 4
14Влади.
4
15БАК		
5
16Раднички (Б) 0
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БЕЉИН ПОДНЕО ОСТАВКУ,
КОРМИЛО СУБИЋУ
ЈЕДИНСТВО (Н. БЕЧЕЈ) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 3:1 (0:1)

Утакмица у Новом Бечеју почела је
сјајно за Вршчане, али је расплет био
прави кошмар. Вршац јунајтед је доживео
трећи пораз ове сезоне, али је он изазвао
велики потрес у клубу који је довео до
смене на кормилу стручног штаба. Тренер
Мирослав Бељин поднео је оставку на
маратонском састанку управе клуба, а
на његово место постављен Славољуб
Субић, актуелни председник. Заиста,
нико на почетку сезоне није могао да
наслути овакав развој догађаја имајући у
виду да је Вршац јунајтед прелазни рок и
припремни период обавио беспрекорно.
Међутим после два пораза на домаћем
терену (Славија Ковачица, ЖАК Кикинда)
атмосфера је нарушена, ствари су се мало
поправиле после победе над Пролетером
из Банатског Карловца, али после
најновијег неуспеха, у клубу су решили да
ствари добију описани епилог. Први меч
на којем је нови тренер предводио екипу
било је пријатељско одмеравање снага
са Вршцем. Меч је добио Вршац јунајтед

Оставка: Мирослав Бељин

(1:0), и то је можда сигнал да се екипа тргла
из летаргије. Да ли ће ова шок терапија
деловати позитивно на играче знаће се

Пред искушењем: Славољуб Субић

већ у суботу, када на Градски стадион
стиже Слобода из Нових Козараца.
Утакмица почиње у 16 часова.
Новог шефа стручног штаба има и
избиштански Полет, који се пријатељски
растао са досадашњим стратегом Милојем
Караклићем. На његово место управа
клуба поставила је Ненада Мијајловића,
који је тренерско искуство стицао у БСК-у
из Борче. Избиштани су у Банатском
Карађорђеву против Јединства водили на
полувремену, али су у наставку примили
чак четири поготка и претрпели трећи
пораз пораз. У наредном колу Полет
очекује ново гостовање, кикиндском
ЖАК-у.
Другу овосезонску победу остварила
је Слога из Пландишта која је савладала
Славију из Ковачице, 3:1. У наредном
колу Пландиштани иду у Ковин на мегдан
Радничком.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
СВИСЛАЈОН ТАКОВО И ДАЉЕ УЗ КОШАРКАШЕ ВРШЦА

СТАРИ ПРИЈАТЕЉИ ЗАЈЕДНО У НОВОЈ СЕЗОНИ

Компанија
„Свислајон
-Таково“ ће и у сезони 2015/16
бити генерални спонзор
кошаркаша и кошаркашица
Вршца.
Прошлогодишња
сарадња са овом компанијом
је настављена захвајујући
жељи власника Родољуба
Драшковића, као и великом
залагању
и
ангажовању
председника општине Вршац
Чедомира
Живковића,
председника
Скупштине
клуба Жељка Влаховића
и осталих чланова управе
клуба.
-„Свислајон
-Таково“
је
водећа
кондиторска
компанија у Србији и
срећни смо што су она

и њен власник Родољуб
Драшковић одабрали управо
наш клуб, да нам поново
буду генерални спонзор.
Захваљујући њима, Вршац
Свислајон ће бити стабилан,
здрав и препознатљив клуб,
који ради на афирмацији и
развоју вршачке кошарке, и
уопште вршачке омладине и
спорта - каже директор клуба
Миљан Ивановић.
Клуб ужурбано креће
са
формирањем
тима
за предстојећу сезону у
Кошаркашкој лиги Србије,
која стартује 3. октобра. У
1. колу кошаркаши Вршца
Свислајон иду у госте Слоги
из Краљева.

Тренер ће и ове године бити
Вршчанин Душан Гвоздић, а
од прошле сезоне у тиму су
остали Никола Томашевић,
Милош
Рибошкић,
Александар
Танасковић,
Стефан Митровић и Милош
Савовић. Доведени су Никола
Чворовић (Црвена звезда),
Филип Думић (Борац Чачак),
Андрија Симовић (Мега Лекс)
и Јован Старинчевић, који се
вратио са школовања из САД.
Женска
екипа
Вршца
Сwисслион ће се такмичити
у Првој женској лиги Србије,
а тим ће са клупе предводити
Данијела Ризвић.
Ј. Јовановић

Р У КО М Е Т
СОЛИДАН СТАРТ РУКОМЕТАША МЛАДСОТИ У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ВРШЧАНИ СТАЛИ ПРЕД ПОБЕДОМ
БЕОЧИН - МЛАДОСТ 22:22 (9:9)

У
свом
премијерном
наступу у Другој војвођанској
лиги, рукометаши вршачке
Младости били су на корак до
тријумфа у Беочину, али су у
последњој секунди примили
гол и на тај начин морали да
се задовоље само бодом. По
приказаној игри екипа тренера
Бориса Каракаша заслужила
је цео плен. Домаћи су водили
на почетку утакмице и у први
миутима другог полувремена,
док је остатак времена
протекао у знаку Вршчана.
Имала је Младост у првом
полувремену у два наврата по
два гола предности (7:5 и 8:6)
али се на одмор ипак отишло
са нерешеним резултатом.
У наставку су Беочинци
стекли
предност,одржавали

Солидан старт: РК Младост

вођство од два гола до 43.
минута, али у наставку меча
Младост је заиграла још
квалитетнију одбрану 6-0,

добила
самопоуздање
у
нападу које је резултирало
стицање лепе предности у
финишу. Головима капитена

Бранкова, Душана Раковића
и Бегенишића Младост је
повела са три гола разлике
(18:21), али су последња три

ПЛАНИНАРЕЊЕ

ШАХ

УСПЕХ ПЛАНИНАРА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”

ГУГА И ЧАСТВЕН ОСВОЈИЛИ “ГОЛЕМ КОРАБ”

Двојица Вршчана, Јан Частвен (1936)
и Ђорђе Гуга (1948) учествовали су у
великој македонској државној акцији
– пењање на врх „Голем Кораб“ (2754
м. н. в.). У овој планинарској акцији
која је трајала од 4. до 6. септембра
учествовало је преко 1000 планинара
из читавог региона. Иначе голем Кораб
је највиша планина у Македонији и
Албанији.
„Специфичност ове акције је у
томе, што је пењање на Голем Кораб
могуће само једном у току године,
јер се он налази тачно на граници
између Македоније и Албаније, те је
веома компликовано испоштовати
правне процедуре и прибавити
све потребне дозволе. Зато једном
годишње држава Македонија за све
љубитеље планинарења организује
пењање на ову прелепу планину и тада
је процедура веома једноставна“, рекао
је Ђорђе Гуга члан ПСД Вршачка кула.
Најстарији члан српске експедиције,
а вероватно и један од најстаријих
планинара који се ове године попео
на Голем Кораб је вршачки лекар у

пензији, Јан Частвен, који ће за месец
дана напунити 79 година.
„Време је било изузетно повољно
за нас планианре, видик је био чист
и бистар, па је поглед досезао вема

минута њени стрелци само још
једном погодили мрежу, док
су Беочинци постигли 4 гола
и успели да се спасу пораза
пред
својим
навијачима.
Најефикаснији играч утакмице
био је Душан раковић са
9 голова пратили су га
Гачановић, Бранков, Велковски,
Бегенишић и Радовановић са
по два. Вршчани у наредном
колу чекају Раднички 1958 из
Шида.
Резултати 1. кола: Сивац
69 - Раднички (Шид) 33:28,
Војвода Степа - Срем (Сремска
Митровица)
23:28,
Хајдук
(Чуруг) - Раднички (Јаша
Томић) 31:26, Славија (Нови
сад) Младост ТСК (Бачки Јарак)
27:20, Нова Пазова - Црвенка 2
28:21, Беочин Младост 22:22.

далеко. Преко хиљаду планинара
је било на стази, тако да смо осим у
природи уживали и у дружењу са нашим
суседима из других земаља,“ реако је
Јан Частвен, члан ПД Железничар из
Вршца. Иначе овај витални Вршчанин
је додао да се планинарењем бави већ
више од 50 година, али да му је највећа
љубав скијање у коме и дан-данас
ужива.
„Планинарењем сам почео да се
бавим да бих био у доброј форми
током читаве године и да бих спремно
дочекао зиму и сезону скијања. И данас
сам активан скијаш и надам се да ће
тако и остати “, додао је Јан Частвен.
Ђорђе Гуга и Јан Частвен су
најавили велику акцију у организацији
ПСД Вршачке куле, а то је пењање на
Гудурички врх у суботу 26. септембра.
Полазак је заказан за 10 часова
испред Планинарског дома. Позивају
се сви грађани љубитељи природе
и планинарења да дођу и уживају у
дружењу и лепоти Вршачких планина.

Д. Ракић

ОДИГРАНА ПРВА ДВА КОЛА ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА
БАНАТСКЕ ЛИГЕ

ВРШЧАНИ
МАКСИМАЛНИ

У јесењем делу сезоне Банатске лиге одиграће се
укупно четири кола, а шахисти “Боре Костића” успешно
су прешли половину тог пута. Вршчани су најпре
славили у Банатском Брестовцу против Будућности
5,5:2,5 а потом у локалном дербију декласирали Униреу
из Ритишева са 7,5:0,5. Први пратилац Вршчана је
“Бата Ћосић” из Опова који има исти број бодова, али
нешто слабије додатне критеријуме. Њихов међусобни
окршај овог викенда у Вршцу могао би да буде кључан
за расплет. У првом делу сезоне У Опову било је
нерешено, 4:4.
Резултати 7. кола: ПАШК Панчево - Раднички Ковин
6:2, Бора Костић - Униреа 7,5:0,5, Агростепа Иланжа Будућност Банатски Брестовац 3:5, Слога Пландиште
- Алибунар 4:4, Ковачица - Бата Ћосић 2,5:5,5,
Табела: 1. Бора Костић 19, 2. Бата Ћосић 19, 3.
Ковачица 12, 4. Будућност ББ 12, 5. Алибунар 10, 6.
Униреа 9, 7. Раднички Ковин 9, 8. Слога Пландиште 7, 9.
ПАШК 6, 10. Агростепа Иланџа 0 бодова.

Спортске стране уредио :
Бранис лав Јосимов
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