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

УНИЈА ЖЕНА СНС ОО ВРШАЦ И УНИЈА ЖЕНА 
ЈУЖНОГ БАНАТА ОРГАНИЗОВАЛЕ ТРИБИНУ

БОРБА  ПРОТИВ 
НАСИЉА НАД 

ЖЕНАМА
Унија жена СНС ОО Вршац и Унија 

жена Јужног Баната, организовале су 
трибину, 10. децембра, у просторијама 
Месне заједнице 12. Војвођанска 
бригада, у Улици Никите Толстоја 3. 
Наредних 16 дана трајаће активности 
Уније жена везане за борбу против 
насиља над женама.

На тему ‘’Реци НЕ’’ насиљу над женама 
говорили су: психолог Бранимир 
Матијевић, лекар др Мирослав Тепшић, 
дипломирани правник Драган Морар, 
дипломирани економиста Бранислав 
Врачевић, потпредседница ГО СНС 
Панчево и координатор Уније жена за 
Јужни Банат Сандра Божић и мастер 
дипл. дефектолог Татјана Николић.

Присутни суграђани, чланови и 
симпатизери странке имали су прилику 
да чују проблеме са којима се сусрећу 

жртве насиља. Трибину је отворила 
Наташа Ћирић, председница Уније жена 
ОО СНС Вршац.

Психолог Бранимир Матијевић  
упознао је присутне шта је то 
психолошко насиље и ко су психолошки 
насилници: дете које је злостављано, 
размажено дете које када одрасте 
манипулативно управља жртвом.                                  

Др Мирослав Тепшић нагласио је да 
било који вид насиља физичко, психичко 
или сексуално треба документовати у 
здравстеној установи и  успоставити  
успешну лекарску интервенцију - 
поштовати поверљивост. Нагласио је 
да су здравствени радници у обавези 
да пријаве насиље сходно чл. 332 
Кривичног закона Републике Србије.

Драган Морар је апеловао геслом: 
‘’Спаси живот - пријави насиље’’, 
а Бранимир Врачевић истакао је 
да жене треба да буду економски 
независне, те их треба охрабити да 
воде и покрећу сопствене послове.

Татјана Николић је предочила 
тренутну ситуацију у нашој локалној 
заједници и кораке које би у 
нашој средини требало предузети 
са циљем превенције оваквих 
догађаја.

- Јачајте самопоуздање, то је 
најбољи лек против злостављања, 
поручили су актери трибине.

Центар за социјални рад Општине 
Вршац угостио је своје колеге из 
Јужног Баната, учеснике стручног скупа 
под називом “Савремени трендови 
пружања услуга у систему социјалне 
заштите”, одржаног у среду, у Ресторану 
Стари млин. Овај скуп је први догађај 
којим је почело  обележавање 55. 
годишњице постојања и рада Центра за 
социјални рад у Вршцу.

Скуп је организован за стручне 
раднике из центара за социјални 
рад са територије Јужног Баната, 
са циљем да се омогући стручним 
радницима да размене искуства у 
раду, истакну проблеме са којима 
се сусрећу и прикажу примере 
добре праксе. Стручни радници, њих 
тридесеторо, су са пажњом и великом 
заинтересованошћу, учествовали у 
раду овога скупа, заједно са Вршчанима.

С обзиром на значај  скупа и прилику 
да се обележи важна годишњица у раду 
установе, стручни скуп су отворили  
Велизар Вемић, члан Општинског 
већа задужен за социјалну заштиту, 
и Мирјана Кнежевић, директорка 
Центра за социјални рад. Они су, у 
својим обраћањима учесницима скупа,  
указали на значај  очувања континуитета  
у раду и непрестаног унапређивања 
система социјалне заштите, као и нивоа 
услуга које се пружају корисницима. 
Нагласили су и да сама чињеница да 
је Центар за социјални рад у Вршцу 
организатор оваквог једног скупа, 
потврђује да су ниво стручног рада 

и квалитет услуга које се пружају на 
територији Општине Вршац  на високом 
нивоу, који представља репер за све 
остале општине са територије Јужног 
Баната.

Организатори и предавачи на овом 
скупу су, испред Центра за социјални 
рад у Вршцу, Татјана Даничић, 
дипломирани психолог, и Милутин 
Маринковић, дипломирани специјални 
педагог. 

-Дугогодишње искуство које имамо 
у раду са корисницима у систему 
социјалне заштите, поред сигурности 
коју нам даје, обавезује нас да 
непрестано радимо на подизању нивоа 

квалитета стручног рада, наглашавају 
Даничићева и Маринковић. Наше 
учешће на овом и сличним скуповима, 
заиста доказује да смо достигли 
квалитет и стекли знање које нас 
квалификује да о свом раду можемо, 
са много аргумента, да говоримо пред 
колегама.

Стручни скуп “Савремени трендови 
пружања услуга у систему социјалне 
заштите” одржан је уз подршку локалне 
самоуправе и био је веома успешан, 
задовољни су били и учесници и 
организатори.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ СОЦИЈАЛНИ РАДНИЦИ ДОМАЋИНИ ЈУЖНОБАНАТСКИМ КОЛЕГАМА

ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

На сцени Народног позоришта 
„Стерија“ биће премијерно изведена 
новогодишња бајка о успаваном Деда 
Мразу. Комад је рађен  по тексту Бојане 
Иванов-Ђорђевић, а у извођењу већег 
дела ансамбла вршачког Позоришта,  уз 
помоћ малих акробаткиња и плесачица 
Акро-данце студија „Суперстар“.

Према речима ауторке, комад  је 
комплексно сценско дело настало у 
комбинацији дечјег позоришта (јер су 
извођачи и деца) и позоришта за децу 
(уз професионалне глумце и друге 
позоришне ствараоце). 

-За разлику од уобичајене праксе 
према којој се новогодишње представе 
препуштају случају, па се мање-више 
своде на празњикаве и површне 
садржаје са проблематичном естетиком, 
ове је године пред нама озбиљно 
сценско дело са промишљеном 
сценографијом и костимографијом и 
обиљем оригиналних сонгова. Сценски 
покрет и кореографија, а пре свега текст 
у надреалистичком маниру прилагођени 

су  дечјем предшколском и млађем 
основношколском узрасту , објашњава 
Иванов-Ђорђевић. 

Представа говори о дечјим сновима 
у којима се, без изузетка, буди 
новогодишња чаролија и вера у чуда. 

-Идеја сваког позоришног чина за децу 
јесте да ту веру држи у животу што дуже 
и интензивније, јер све док размишљамо 
и живимо дечије снове има шансе за 
бољи и хуманији свет“ каже ауторка овог 
позоришног комада и наглашава  да се 
овакве представе не могу реализовати 
без поузданих уметничких сарадника. 
Сонгове је компоновао Момир Цветковић, 
који је од недавно композитор НП 
„Стерија“,  што за будућност отвара још 
шири дијапазон могућности за креацију 
сличних комада, па чак и мјузикла. 
Софија Лучић је сценограф представе, 
док костимографију потписује Сенка 
Ђорђевић,  уз асистенцију Милице 
Лалић. Сценски покрет и кореографију 
радила је Александра Иванов, тренерица 
Акро-данце студија „Суперстар“.  Из  
декомпонованог сата у сну Деда Мраза 
излазе пролози у облику Точкића 
(Моника Болдовина - Бугле), Федерчића 
(Неда Грубиша) и Казаљке (Јована 
Андрејевић) које енергично и духовито 
воде гледаоце кроз цео сан. У улози 
Капетана и његове Помоћнице Мице 
појављују се препознатљиви  глумци 
вршачког Театра Иван Ђорђевић и Тамара 
Тамчи-Тоскић који, иначе, и певају све 
сонгове у представи. Улогом Госпође Сат  
самоуверено и виртуозно влада првакиња 
Дојна Петровић, док је улога  прелепе 
Краљице Зиме с разлогом  припала Вањи 

Радошевић. Не смемо пропустити да 
набројимо и младе глумце без којих ова 
представа не би била иста: Пахуљица  
Свезналица – Марија Спасојевић, 
Вештице - Марија Драгичевић, Мина 
Радосављевић, Ива Јевремовић  и Хана 
Ђорђевић, Сатови - Наталија Мухи, Кира 
Србиновски,  Ксенија Турковић,  Марија 
Драча, Анђела Ранић, Андреа Недимовић, 
Ана Зец, Жељна Дрљача. 

Ту су и Пахуљице куварице - Марија 
Симић, Вања Митровић , затим  Морнари 
-  Лана Иванов, Анђела Стојановић, Мина 
Милић  и Милица Војтечки, Ескими - 
Тара Стошић, Анђела Ђурђев, Мартина 
Костадиновић, Миња Мушкиња, Мила 
Давидов, Катарина Николић, Тијана 
Бугарски. 

Сјајан тим окупљен око ове 
позоришне представе позива Вршчане 
свих генерација, посебно оне најмлађе, 
да не пропусте овај прави новогодишњи 
спектакл са више од 30 учесника на сцени 
и више од 20 позоришних стваралаца у 
бекстејџу. 

Ј.Е.

У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ ПРЕМИЈЕРНО

НОВОГОДИШЊА БАЈКА О УСПАВАНОМ ДЕДА МРАЗУ

Мали велики глумци Новогодишње бајке

Трибина Унија жена СНС-а

Стручни скуп социјалних радника Јужног Баната

Више од 30 учесника на сцени у представи
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Весна Бранков, чланица Општинског 
већа задужена за мала и средња 
предузећа и предузетништво, и Бранкица 
Лучић, заменица секретара СО Вршац, 
потписале су уговоре са директорима 
вршачких предузећа и установа којима 
су додељена средства за јавне радове. 
Финансијер је Општина Вршац, а кроз 
јавне радове биће  запослено 65 лица. 

- Општина Вршац је определила 4,5 
милиона динара и сама је стопосто 
финансијер јавних радова који  се одвијају 
у програмима социјалног и културног 
домена, као и у области одржавања 
инфраструктуре од јавног значаја, 
истакла је Весна Бранков. Ове године 
јавне радове добило је 19 послодаваца, 
а биће запослено  65 незапослених лица.

Лучићева је честитала послодавцима 
који су добили средства, похвалила 
њихове апликације  као изузетно  
квалитетне и додала:

- Од ових јавних радова корист ће имати  
и локална заједница, тако ће Орешац, 
Мало Средиште и Мали Жам добити 
сређене месне заједнице, затим уредиће 
се трг у Уљми, парк у Стражи. Поред тога, 
деца са посебним потребама моћи ће 
лакше да прате наставу, да се друже, а с 
друге стране, учествоваће у једном лепом 
пројекту, представи Народног позоришта  
“Стерија”.

Лучићева  је подсетила да овогодишњи 
јавни радови касне, јер је рађено на 
програму стручне праксе и истакла да је 
Скупштина Општине Вршац усвојила нови 
Акциони план и  да се, већ од јануара, могу 
очекивати нови позиви за јавне радове, 
стручну праксу и за самозапошљавање.

Међу потписницима уговора о јавном 
раду био је и Иван Ђорђевић, директор 
Народног позоришта „Стерија“, који 

је похвалио ову активност локалне 
самоуправе и додао:

-У овим тешким временима и години 
када је забрањено запошљавање, 
Народно позориште „Стерија“ заиста има 
проблем, имамо врло мало запослених 
глумаца, Општина Вршац је подржала 
наш пројекат који ћемо радити и у који 
ћемо укључити децу из Школе „Јелена 
Варјашки“. Радићемо неколико представа 

у наредних 3 месеца са ђацима, а и са 
нашим глумцима.

Татјана Јашин Мојсе, директорка ОШ 
„Младост“, захвалила се Општини јер је 
њена школа добила две особе које ће 
радити на увођењу књижног фонда у 
електронску базу података.

-То би требало да буде само први корак 
умрежавања свих школских библиотека 
у граду ради лакшег функционисања и 
издавања књига, истакла је директорка 
ОШ „Младост“. Друга особа је професор 
физичког васпитања која би требало 
да допринесе нашим даљим корацима 
у апликацији за реконструкцију 
фискултурне сале за кориснике инвалиде 
и која би требало да се укључи у рад са 
инвалидним лицима. 

Средства од Општине Вршац добио је и 
Центар за социјални рад.

-Ми смо конкурисали за личне 
пратиоце, прошле године смо одрадили 
обуку за 19 личних пратилаца за децу 
са посебним потребама, нагласила је 
Мирјана Кнежевић, директорка Центра 
за социјални рад Општине Вршац. Ја се 
захваљујем Општини на разумевању 
с тим што смо некако премостили да 
конкурише и дечји вртић, јер су захтеви 
за личним пратиоцима све већи, као и за 
персоналним асистентима за одрасле.

Ј.Е.

ОПШТИНА ВРШАЦ ФИНАНСИРА ЈАВНЕ РАДОВЕ

ПОСАО ЗА 65 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Александра Панић, чланица Општинског 
већа задужена за културу, саопштила је да ће 
Општина Вршац у наредној години значајним 
средствима подржати рад сеоских културно- 
уметничких друштава.  

-Новим буџетом, у области културе, 
опредељено је шест милиона динара за рад 
невладиних организација, што је за милион више 
него у 2015. години, каже Панићева. Тај додатни 
милион из буџета за 2016. биће распоређен само 
на културно- уметничка друштва  у селима, јер 
видимо колико се труде и окупљају  младе око 
себе. Лепо је видети да се у селима скоро сви 
млади баве фолклором и чувањем  културне 
традиције.

Панићева је нагласила да ће културно 
уметничким друштвима у Уљми, Избишту, 
Гудурици и Павлишу бити одобрено 
додатних 30.000, а Стражи 10.000 динара до 
краја 2015. године.

-Поменута културно- уметничка друштва 
доказала су се својим радом у претеклих 

шест месеци, истиче Панићева. Успешно су 
репрезентовали нашу народну традицију и 
богату културну баштину у земљи и иностранству, 
а организовали су и годишње концерте за 
своје мештане. Концерт у Уљми био је изузетно 
посећен, као и у Павлишу, а у Гудурици ће бити 
одржан још један,  26. децембра.

Александра Паниће је похвалила активности 
културно- уметничких друштава у насељеним 
местима Општине Вршац који окупљају не само 
младе, већ и старије генерације мештана и 
представљају, посебно у овим зимским данима, 
практично једини вид дружења. Посебно 
значајан је њихов рад на едукацији омладине, 
која кроз фоклор упознаје сву лепоту народне 
традиције и наставља да је негује кроз песму и 
игру.

Ј.Е.

АЛЕКСАНДРА ПАНИЋ, ЧЛАНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА КУЛТУРУ:

МИЛИОН ДИНАРА ПОДРШКЕ КУЛТУРИ НА СЕЛУ

Александра Панић са млаим фолклорцима

Потписници уговора за јавне радове

Одборници актуелног сазива Скупштине 
Општине Вршац, на седници одржаној 22. 
октобра,  усвојили су одлуку о формирању 
Буџетског фонда за развој пољопривреде 
Општине Вршац. Завршене су све припреме 
и сада је на потезу ресорно републичко 
Министарство које треба да да одобрење како 
би Фонд почео са радом.

-Предвиђено је да се Фонд пуни средствима 
од пореског прихода Општине Вршац 
максимално до 1,5 одсто на годишњем нивоу, 
од надокнаде за регистрацију моторних 
прикључних возила за пољопривреду на 
годишњем нивоу максимално до 5 одсто, 
затим од закупа државног пољопривредног 
земљишта на годишњем нивоу максимално до 
15 одсто, као и могуће донације из покрајинских 
и републичких буџета, наравно, ако их буде 
било, као и све остале врсте донација и 
поклона и средстава остварених по конкурсу. 
По овим критеријумима планирано је да буде 
прикупљено30 милиона динара, а средства ће 
се користити у складу са програмом који доноси 
Општинско веће уз претходну сагласност 
Министарства пољопривреде. Коначна верзија 
коју смо усвојили биће усмерена ка ресорном 
Министарству од  кога чекамо сагласност., 
истакао је Славко Ћирин, члан Општинског 
већа задужен за пољопривреду.

Према речима Ћирина, приоритети у 
додели средстава из Буџетског фонда за развој 
пољопривреде Општине Вршац јесу мала 
пољопривредна газдинства, мали сточарски 
произвођачи, виногарадри, баштовани, 
пчелари.

-Средства ће бити усмерена за набавку 
приплодних јуница, млечних и товних раса 
говеда, оваца, коза, свиња, затим за подизање 

или обнављање постојећих засада винове 
лозе, воћака, за изградњу пластеника, 
стакленика, садног материјала, капацитета 
за сакупљање воћа, грожђа, за набавку 
пчелињих друштава, кошница, објашњава 
Ћирин. Општинско веће именовало 
је Комисију за расподелу средстава 
корисницима, која има пет чланова, и која 
ће радити у складу са законом и по програму 
коришћења средстава. 

Акценат тог програма је подршка развоја  
малих произвођача, који ће дати опис пројекта 
и тренутно стања свог газдинства, а Комисија 
ће извршити бодовање и донети одлуке.

-Средства Буџетског фонда за развој 
пољопривреде Општине Вршац јесу 
субвенције, а проценат подршке, зависно 
од пројекта, биће од 40 до 70 одсто од 
комплетне вредности пројекта, истиче Ћирин.  
Максималан износ  који се додељује, такође 
зависи од врсте пројекта, и може износити од 
400.000 до милион динара. 

Према речима Ћирина, када стигне 
сагласност ресорног Министарства 
Општинско веће ће је верификовати и 
очекује се да почетком наредне године буду  
расписани први конкурси са свим детаљима.

Ј.Е.

ОПШТИНА СУФИНАНСИРА 
ОДЛАЗАК НА САЈАМ

Општина Вршац помоћи ће 
пољопривредним роизвођачима да посете 
међународне сајмове у Немачкој и Пољској. 

-Отворена је јавна набавка и 21.децембра 
знаћемо која ће туристичка агенција бити 
изабрана да организује одлазак на сајам, 
каже Славко Ћирин, члан Општинског 
већа задужен за пољопривреду. Обићи 
ћемо Међународни сајам пољопривредне и 
прехрамбене индустрије у Берлину и Сајам 
пољопривредне механизације у Познању. 
Полазак је 19. јануара, а повратак је 24. 
На пут ћемо повести 50 пољопривредних 
произвођача, којима ће Општина Вршац 
платити 50 одсто од укупних трошкова 
путовања. Веће је донело одлуку да на 
пут поведемо и 5 ученика Пољопривредне 
школе Вршац, којима ће Општина платити 
100 одсто трошкова. Са њима ће кренути 
и један професор, као и пет представника 
локалне самоуправе. 

Ово је трећи пут да Општина подржава 
едукативна студијска путовања 
овдашњих пољопривредних произвођача, 
као део стратегије за развој пољопривреде 
вршачке Општине. Заинтересовани 
ће бити благовремено обавештени о 
детаљима и року за пријављивање.

СВЕ СПРЕМНО ЗА РАД БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ЧЕКА СЕ ОДОБРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

 Славко Ћирин: Први конкурси биће почетком 2016. године
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Кристина Чикара, ученица другог 
разреда Пољопривредне школе у 
Вршцу, добитница многобројних 
међународних али и домаћих 
награда, међу којима је и Октобарска 
награда града Вршца, освојила је још 
једно ново признање-  престижну 
награду на међународном конкурсу 
под називом “Србија и Русија - шта нас 
спаја?”. Конкурс  су расписали РЖД 
Интернационал, Српско одељење 
међународног фонда јединства 
православних народа и „Светосавско 
звонце“ православни дечји часопис. 

Награду је Кристини уручио Њ.Е. 
Александар Васиљевич Чепурин,  
амбасадор Руске Федерације у Србији, 
у Народној библиотеци Београда, 
прошле седмице. О значају овог 
такмичења и саме награде  најбоље 
говори то да су церемонији свечане 
доделе признања присуствовали, 
осим  чланова жирија и руских 
дипломата, многи уважени руски 
и српски књижевници, професори 
универзитета, представници 
Православне цркве, општина, као и 
многи други угледни грађани Србије, 
попут бивших и садашњих министара.

Амбасадор Чепурин  је изразио 
велико задовољство што је део једне 
овакве свечаности и пожелео да се 
фотографише са младом Вршчанком 
чији му је рад, како је сам истакао, 
посебно запао за око, јер је пун 
емоција и љубави према култури и 
историји која спаја српски и руски 
народ. 

- Веома сам срећна што ми је 
додељена ова престижна награда, 
посебно што је од приспелих радова, 
чак 92 одсто било је написано на 
руском језику, рекла је Чикара. 
Тема је захтевала познавање руске 
и српске културе, историје и 
обичаја Захваљујем се менторима 
који су ми помагали око података 
о руској књижевности, њиховим 
великанима и обичајима. Хвала 
мојој професорки Душици Ћирин, 

која ни овог пута није могла да не 
подели срећу са мном.

Млада ауторка се, такође, посебно 
захвалила амбасадору Руске 
Федерације у Србији, Руском дому, 
као и представницима локалне 
самоуправе који су, како каже Чикара, 
и овога пута били уз њу.

Кристина Чикара освојила је другу 
награду на конкурсу у врло јакој 
конкуренцији, укупно је стигао 1041 рад. 
Радови су награђивани у три категорије: 

од 9 до 12 година, од 13 до 15  и од 16 
до 19 година. Чикара је добила другу 
награду у трећој групи. Поред Кристине, 
признање на истом конкурсу- похвалу 
освојио је и Вршчанин Николај Сандић, 
ученик 4.б разреда ОШ “Вук Караџић”.

Радови су жирирани по најстрожим 
критеријумима о чему сведочи и сам састав 
чланова жирија: Ирина Гњедкова, саветник 
за културу Амбасаде Руске федерације у 
Београду, Кирил Кирза , аташе за културу 
Амбасаде Руске федерације у Београду, др 
Тинтор Росић,  књижевник и професор на 
Учитељском факултету, Драган Лакичевић, 
председник Српске књижевне задруге, 
Радмила Мисев, главни и одговорни 
уредник часописа за децу “Светосавско 
звонце”, Наталија Коцев, руководилац 
Међународног Фонда православних 
народа, Татјана Тарасова Мирчевић,  
МФПН и Наташа Јовановић, новинар.

- Задовољна сам и срећна што 
је  Његова екселенција амбасадор 
Чепурин вршачку делегацију посебно 
испоштовао, каже Чикара. Показао 
је велико интересовање за наш град,  
јер је свака његова посета Вршцу 
обележена најлепшим  сећањима. 
Драго ми је и што ми је подршку на 
свечаности пружио и некадашњи 
министар одбране Републике Србије 
Првослав Давинић. Упознала сам га у 
Америци, где сваке године боравим 
најмање три месеца због едукације, 
писања на енглеском и превода мојих 
радова, који су књижевним круговима 
у Њујорку интересантни. 

Ј.Е.

МЛАДА ВРШАЧКА КЊИЖЕВНИЦА НАГРАЂЕНА НА КОНКУРСУ”СРБИЈА И РУСИЈА - ШТА НАС СПАЈА?”

ПРЕСТИЖНО ПРИЗНАЊЕ КРИСТИНИ ЧИКАРИ  

Удружење Параквад  предало 
је иницијативу Општини Вршац за 
оснивање канцеларије за особе 
са инвалидитетом  и позива све 
суграђане да пруже подршку да се 
реалзује ова идеја.

-Канцеларија за особе са 
инвалидитетом обавља послове који 
имају за циљ унапређење положаја 
лица са инвалидитетом  (ОСИ) са 
пребивалиштем на територији 
Општине Вршац и региона, 
објашњава Драган Виторовић, 
председник Удружења “Параквад”. 
Циљ ове Канцеларије је унапређење 
положаја ОСИ и њихових породица 
у заједници кроз мапирање ОСИ, 
њиховог положаја и потреба у 
локалним заједницама, подизање 
свести о њиховој инклузији  у 
друштвене токове заједнице и 
омогућавање приступачности 
сервисима и службама од општег 
значаја, затим праћење конкурса и 
сарадња са потенцијалним домаћим 
и страним донаторима, прикупљање 
података за израду годишњег 
програма спровођења Акционог 
плана приступачности и ангажовање 
у изради софтверског програма за 
вођење евиденције приступачности.

Објашњавајући детаље активности 
поменуте Канцеларије, Виторовић 
је указао на значај везан за повећан 
степен информисаности о правима 
ОСИ и њихова промоција у окружењу, 
затим доступне услуге у заједници 
и смањена потреба за збрињавање 
ОСИ у установама социјалне заштите, 
да заједница препозна потребе 

за увођење услуга за ОСИ, да се 
подстакне  оснивање социјалног 
предузећа за ОСИ и запошљавање 
ОСИ. Рад канцеларије допринео би да 
особе са инвалидитетом квалитетно 
искористе време у адекватном 
простору кроз прилагођене 
активности, да се обезбеде услови 
за самостално превазилажење 
друштвених баријера, да се развијају 
вештине самосталног живота ОСИ 
и осећање безбедности у односу 
члана породице, као и да се повећа 
животни стандард породице у циљу 
психолошког растерећења породице.

-На тај начин  Вршац ће постати 
ретка локална самоуправа у Србији 
која је отворила такву канцеларију 
и биће пример осталим градовима, 
наглашава Виторовић. За Општину 
Вршац биће остварена обострана 
отвореност у комуникацији, јер ће од 
сада све активности бити усмерене ка 
особама са инвалидитетом, одговори 
ће им лакше бити доступни и моћи 
ће да решавају проблеме заједно са 
локалном самоуправом. Биће им на 
располагању објекат по стандардима 
које прописује правилник о техничким 
стандардима приступачности, правна 

служба са припадником особа са 
инвалидитетом и социјални радник 
са лиценцом за подршку породицама 
особа са инвалидитетом. Иницијатива 
је предата, сада чекамо одговор 
локалних власти.

Ј.Е.

ИЗ БОГАТЕ АКТИВНОСТИ ВРШАЧКОГ УДРУЖЕЊА ПАРАКВАД

ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВАРАЊЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА

Вршчани са Њ.Е. Александром  Чепурином,  амбасадором Руске Федерације у Србији

СМС АКЦИЈА ЗА ЈАСНУ 
КРСМАНОВИЋ 

Хуманитарна СМС акција за обнову 
куће Јасне Крсмановић траје до 24. 
децембра. Удружење параплегичара 
и квадриплегичара “Параквад 
ВШ”, које је покренуло ову акцију, 
апелује на све људе добре воље да 
се прикључе акцији и помогну. Јасна 
болује од дечје церебралне парализе, 
везана је инвалидска колица,  живи 
са самохраном мајком Зорицом 
Јовановић у скромном дому који им је 
уништила прошлогодишња поплава. 
Једини приход им је инвалидска пензија 
Јаснине мајке. Принуђене су да живе у 
студентском дому у Новом Саду, где је 
Јасна студент 4. године Филозофског 
факултета, а мајка јој је пратилац.

Ко жели да помогне  може да пошаље 
празну СМС поруку на број 4755 до 
24.децембра. Број важи за све мреже, 
цена поруке је 100 динара, у цену су 
урачунати сви трошкови.

Бројне акције Удружења Параквад
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Стеван Огризовић извео је, 
као професор физике и разредни 
старешина, више од 25 генерација 
вршачких гимназијалаца. Иако 
је физика била баук за многе 
ђаке, професор Огризовић, 
Грицко или Фика како су га 
звали гимназијалци, био је 
њихов омиљен професор, друг 
и пријатељ. Наука и оцене 
биле су важне, али исто тако, 
можда и више, за Фику су биле 
важне и све муке и проблеми 
његових ђака, од јединица и 
поправних, па све до љубавних 
јада. Увек је имао времена да 
их саслуша, посаветује, водио 
их је на излете, дружили су се 
и ван наставе, трудио се да им 
приближи физику као науку, али 
и сам живот и све оно што их чека 
када напусте Гимназију и крену 
својим животним путевима. У 
све је то уткао много поштовања 
према тих младим људима, 
добре енергије, љубави, стекао 
је њихово поверење и никад га 
није изневерио. Данас, после 
толико година дружења у школи, 
његови га ђаци редовно позивају 
на генерацијска дружења, 
поздрављају с поштовањем и 
осмехом на улици, а када треба 
ту су и да помогну свом Фики. 
То је, каже професор Огризовић, 
најлепша награда за пажњу, 
време и уложени труд, као и 
потврда да је изабрао прави 
приступ као педагог. Јер, највећа 
жеља била му је да његови ђаци 
постану добри људи, стручњаци 
у својим професијама, а то се, 
тврди он, и догодило. Неки су 
од њих данас доктори наука, 
академици, лекари, правници... 
и постали су људи, поштени и 
вредни.

Какво сте детињство имали?
-Рођен сам у Избишту, 14.фебруара, 

1936, на дан заљубљених или Светог 
Трифуна. Отац Данило и мама 
Даница били су завоћани, била је 
речица Гацка, тата је био са једне, 
а мама са друге стране. Моји су из 
Хрватске, околине Оточца. Тата је, 
преко Привредника, служио широм 
Југославије, а баба и деда су дошли 
после Другог светског рата. Тамо су 
имали једно повеће имање, једно 
читаво  брдо, звало се Секулино брдо, 
тако да ја данас имам надимак Секула 
или Секулић. Имам брата Растка, кум 
нам је био Стеван Микић и дао нам 
је имена Стеван и Растко.  Сећам се, 
као дете, уласка Немаца у Избиште. 
Тата је био мобилисан, а мама, ја и 
деда Влада  морали смо да стојимо 
на капији у Избишту и машемо белим 
заставицама у знак предаје. Ја сам 
кренуо у школу у Загајици, нису хтели 
да ме приме у Избишту јер је тата 

био у неком логору на Дунаву, јер 
је дао неку со партизанима. После 
шест месеци сам прешао у Избиште 
у школу, али морао сам да седим у 
првој клупи са једним Ромом, Божа, 
данас је техничар у Карловцу. Носим 
једно ружно сећање из детињства, 
које ме и данас често опседа. Немци 
су обесили 16 партизана у Избишту, 
гледао сам то као дете, имао сам 6 
година, нисам ни тада, а ни данас 
волео политику и нисам могао то да 
разумем. 

Коју средњу школу уписујете?
-Из основне школе прелазим у 

Вршац, у Гимназију, 1946. Становао 
сам у интернату, код госпођице 
Кајке, предавала је историју, а била 
је и управница интерната. Мушки 
интернат био је у Стеријиној улици, 
поред ШК „Никола Тесла“, а женски је 
био уз Католичку цркву, где је данас 
стамбена зграда. Интересантно је 
било што су са нама били борци, 
рањеници са Сремског фронта. Они 
су нам држали лекцију да морамо да 
се коректно понашамо према часним 
сестрама, које су биле неговатељице 
у интернату, кувале су нам ручак, 
биле су и болничарке. Сећам се да су 
баш бринуле о нама, једна од њих је 
крај мене преседела целу ноћ када 
сам имао температуру. Сећам се и да 
смо добијали свако по пола оловке, а 
не могу да заборавим ни ону кашику 
рибљег уља коју смо морали сви да 
попијемо пред ручак. И данас ми је 
грозно кад се сетим тог рибљег уља! 
Касније су се и моји преселили у 
Вршац, а ја сам завршио Гимназију и 
уписао физику у Београду, 1954. 

Како сте се одлучили да упишете 
физику и будете просветни 
радник?

-Сећам се да смо у Гимназији у 
првој клупи седели Радован Лучић и 
ја. Он је уписао математику и касније 
био доцент на Електротехничком 
факултету. Већина из разреда 
отишла је на право, економију, 
технологију... Нисам одмах у року 
завршио факултет, студирао сам пет 
година, почео сам да радим, био сам 
стипендиста Босанског Петровца. 
Тамо сам предавао физику пет година, 
у Гимназији,  а после исто толико и у 
школи у Мркоњић граду. 

Кад се враћате у Вршац? Где 
добијате посао овде?

-После земљотреса у Бањалуци 
враћам се у Вршац. Овде је био 
расписан конкурс за професора 
Гимназије, 1970, нудили су и стан. 
Професори физике били су тада 
дефицитарни. У Вршцу сам срео 
свог професора и директора Ђуру 
Кнежевића. Тражио сам да ми 
обезбеди 600.000 за опремање 
кабинета за физику, обећао је и 
одржао обећање. Тако је кабинет 
вршачке Гимназије био један 
од најопремљенијих у Србији. 
Кабинет је овде постојао још пре 
рата, радили су овде дивни људи, 
професори, Славко Кручичанин, 
одличан експериментатор. Кабинет 
физике је био стар, чак и Немци, 

када су се повлачили, нису узели ни 
један оптички инструмент.  Тако је у 
Гимназији остао телескоп од 2 м, сви 
могући апарати. Када сам ја дошао, 
купио сам најновију електронику, 
за оног ко се разуме довољно 
је да кажем да сам имао четири 
осцилоскопа. Али, нажалост, све је 
то растурено, када је дошло до тога 
да се Гимназија пресели у Педагошку 
академију. У старој Гимназији био је 
јединствен кабинет за физику, као 
амфитеатар, са великим столом за 
експерименте, великом таблом... У 
Гимназији сам радио као професор, 
а био сам и разредни старешина, 
све до одласка у пензију, 1996. Ја сам 
пуно учио, припремао експерименте, 
трудио се да пратим све новине 
савремене науке. Водио сам и своје 
ђаке редовно на такмичења. Мој 
ученик Милан Ђукић освојио је прво 
место у Југославији. Жао ми је што 
ме није послушао, молио сам га оде 
на факултет, да докторира, био је 
капацитет. Данас има своју фирму у 
Вршцу. 

Ваши ђаци кажу да се и 
данас сећају како сте их учили 
законима физике на најобичнијим 
примерима из свакодневног 
живота. Како сте се спремали за 
часове?

-Трудио сам се да им што више 
приближим физику, да им објасним 
шта су роса, снег, иње... Много сам 
читао, редовно сам куповао великих 
број руских стручних часописа, 
било је тамо свега. Спремао сам се 
за часове, много сам више радио 
као професор него као студент. Да 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 31, број 578, 25. фебруар 2005.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА

ПЕЦИКОЗА 
ПРЕДСЕДНИК

Редовна изборна скупштина Спортског 
савеза Вршац одржана је 10. фебруара. На овој 
скупштини поднети су извештаји о раду  спортског 
савеза за 2004. годину, финансијски извештај за 
2004. и извештај о претходном четворогодишњем 
раду. Сви ови извештаји, као и план рада за 2005. 
и финансијски план за 2005. усвојени су. Избор 
комисија и њихових председника је одложен јер 
је остављено да клубови дају предлог и доставе га 
у Спортски савез до 21. фебруара.

Наредна тачка дневног реда био је избор 
председника Спортског савеза Вршац. Предлог 
бившег управног одбора био је да се за 
председника изабере Златомир Пецикоза. Овај 
предлог је подржан након чега је председник 
Пецикоза за потпредседнике предложио 
Мирослава Славуја и Душана Павловића што је 
скупштина прихватила. Изабран је и надзорни 
одбор у саставу: Мирослав Ступар, председник, 
Горан Штрбац и Александар Вучковић. Уследио је 
избор управног одбора. Прихваћен је предлог да 
уместо досадашњих 11 управни одбор убудуће има 
9 чланова. Златко Пецикоза за чланове управног 
одбора предложио је Жељка Влаховића, Драгана 
Грбића, Александра Стојаковића, Милоша Матића, 
Јулкицу Митрашиновић и Милана Благојевића. И 
овај предлог је као и сви претходни предлози и 
извештаји једногласно прихваћен.

Вршачка кула, година 31, број 584, 27. мај 2005.

ПОРОДИЦА ТОЛСТОЈЕВИХ У ВРШЦУ

НИКИТА ТОЛСТОЈ, 
ЗНАМЕНИТИ ГРАЂАНИН

После 82 године, од рођења академика Никите 
Иљича Толстоја, праунука Лава Николајевића 
Толстоја, у Вршцу су боравили његова супруга 

ИНТЕРВЈУ
С ТЕВАН ОГРИЗОВИЋ, ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ, 35 ГОДИНА У ПРОСВЕТИ:

ХТЕО САМ ДА НАУЧИМ СВОЈЕ 
ЂАКЕ ДА ПОСТАНУ ДОБРИ ЉУДИ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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не заборавим да кажем да ми је од 
осталих часописа најомиљенији 
био Политикин забавник, и данас 
га читам. Радио сам неко време и у 
Пилотској академији, и ту сам морао 
да се спремам за наставу, проналазио 
сам књиге, стручне часописе. Тако 
је било и када сам предавао у 
Пољопривредној школи у Вршцу. Све 
је то допринело да имам један шири 
поглед на технику, али, нажалост, 
време ме је прегазило, посебно када 
је реч о мобилним телефонима. То 
ме толико не занима?! Ја сам волео 
физику и пратио сам шта се ново 
дешава у науци. Када је реч о мојим 
ђацима, гледао сам ко шта може, 
ко шта жели, знао сам кога треба 
да притегнем ако хоће да студира 
физику, а према другима сам био 
много блажи. Али, од свих сам тражио 
да се лепо изражавају, да знају да кажу 
оно што желе, да их људи разумеју. А, 
говорио сам им и да ако неку реч не 
знају, да питају шта значи, ако је то 
страна реч.   

Физика је била баук за већину 
ђака, обично је било слично и са 
професорима који су предавали 
такве предмете. Али, ви сте били 
преседан. Били сте омиљени 
професор Фика, Грицко,  друг и 
пријатељ. Како сте то успевали?

-Мислим да је важно да човек 
свакоме жели добро и да увек буде 
насмејан и позитиван. Тај осмех, 
позитивна енергија, све се то преноси 
на људе. Ја сам своје ђаке волео и 
поштовао као личности. Само сам 
тако могао да стекнем временом 
њихово поверење и, наравно, да 
га не изиграм, да умем да сачувам 
сваку ђачку тајну. Био сам им ја и друг 
и пријатељ који је слушао њихове 
тајне, дао и по неки савет. Сећам 
се да сам успео да сачувам једну 
велику гимназијску љубав, родитељи 
су хтели да их раздвоје, био сам на 
њиховој страни, и данас тај брак 
траје. Моји ђаци и ја дружили смо 
се и ван школе. Ишли смо на излете. 
Ја сам први вршачки професор који 
је ђаке водио у Манастир Месић, 
добио сам после преко носа, али 
желео сам да наша деца науче своју 
историју. Водио сам их и тамо где је 
погинуо Жарко Зрењанин, сећам се 
да нас је једна бака дочекала са пуном 
сепетком врућих крофни. Волео сам 
да их водим и у Будимпешту да им 
покажем како Мађари поштују своју 
историју, да и они тако воле нашу 
историју. Ишли смо сви заједно да 
беремо кукуруз, грожђе у Вршачким 
виноградима, биле су то лепе акције, 
лепо дружење. Волели су да ми 
украду сендвиче, па онда гледају шта 
ћу да доручкујем. Волели су да улазе 
у мој кабинет да донесу шта треба за 
наставу, увек сам имао неке бомбоне 
тамо. Ишли смо и на екскурзије, ја 
сам волео да будем са својим ђацима, 
не са колегама. Било је ту свакаквих 
догодовштина. Сећам се да смо 
једном на екскурзији, на Перућцу, 
вечерали неки покварени грашак. 
Ја сам вечерао са ђацима, а моје 
колеге су имале посебну вечеру. Кад 
смо стигли на Газелу, стомаци су нам 
прорадили. Путовали смо 4 сата од 
Београда до Вршца, аутобус је морао 
да стаје на сваких 15 минута, срећа 
већ је пао мрак па се нисмо видели по 
кукурузу. Било је свега на тим нашим 
дружењима. Лепо је кад данас имамо 
чега да се сетимо. Двадесет шест 
генерација вршачких гимназијалаца 
били су моји ђаци.

Да ли сте много волели свој 
просветарски позив?

-Јесам. Волео сам просвету. Имао 
сам пар позива да радим на другим 
местима, али нисам хтео. Звали су ме 
у Полицију, да радим у лабораторији 
свој посао у Београду, да идем у 
Француску да предајем физику у 
њиховим средњим школама. Један 
мој колега је отишао у Сименс, звао ме 
је да идем и ја. Али, ја сам волео своју 
земљу, наше људе, нисам хтео нигде 
да идем. Мој ми је отац често говорио 
и то сам добро запамтио:“Сине, 
немој да мењаш професију, ради 
целог живота оно што волиш и што 
најбоље знаш!“ Кад сам почео да 
радим као професор, мислио сам 
да ако међу својим ђацима буде 
педесетак доктора наука, бар један 
академик,  онда сам остварио свој сан. 

Задовољан сам, остварио се мој сан, 
има и доктора наука, а и академаца- 
Ђорђе Радак, наш Вршчанин, био ми 
је и ђак и комшија. Жао ми је само 
што се моји ђаци више не састају као 
генерације. Моја школска генерација 
састаје се сваке године. Долази 
нам и Рада Ђуричин, не састаје се 
њена генерација, али она долази са 
сестром код нас. 

Да ли је било неких награда за 
Ваш рад? Које су Вам најдраже?

-Добио сам Октобарску награду 
града Вршца када је Драгослав 
Алексић био председник Општине. 
Било је лепо, али некако ми је 
најдража награда када видим да ме 
моји ђаци поштују и када ми се лепо 
јаве на улици. Нема лепше награде 
од тог осмеха и поздрава. Ја сам се 
увек трудио да разграничим- човек 
и ђак. Није било лоших људи, било је 
лоших ђака, који нису знали градиво, 
али не и лоших људи. Сећам се када 
сам предавао месарима у вечерњој 
школи, долазили су на наставу са 
ножевима у левој, а штрајхерима у 
десној чизми. Нису волели да уче, 
било им је тешко, али много смо се 
поштовали, и данас ми се најлепше 
јаве када се сретнемо. Тако је, уствари, 
са свим мојим ђацима. 

Како је изгледао Ваш лични 
живот?

-Моја супруга Маргарета- Меги 
(девојачко Шмит) и ја знамо се већ 
дуго. Упознали смо се у пролазу 
између Коларца и Филолошког 
факултета, ту сам почео да јој се 
удварам. Студирала је немачки. У 
браку смо од 1961. Имамо двојицу 
синова, Небојшу и Ненада. Небојша је 
завршио економију, живи у Београду, 
има своју фирму са пријатељем, 
успешно раде. Има Невена и Стевана. 
Невен је завршио мелиорацију на 
Пољопривредном факултету, Стеван 
је студент,  на трећој је години. Млађи 
син Ненад ради у Хемофарму, бави 
се и писањем, има Марка и Марину. 
Марко је завршио Математичку 
гимназију у Београду, уписао је 

физику на Природно- математичком.  
Марина је сада у првом разреду 
вршачке Гимназије. 

Од када сте у пензији? Како 
проводите време?

-У пензији сам већ 18 година, од 
1996. Још увек по мало читам од 
мојих старих физичких часописа, до 
оних о баштованству. Имам башту, 
после операције мало мање радим, 
више платим да ми ураде, све ми се 
то мање исплати, али не волим да 
ми буде парлог. Све је више парлога 
по атару. Да сам ја власт, тражио бих 
да се плати динар на сваки метар 
парлога. Задовољан сам животом. 
Волим да кажем да ћу и ја, као моја 
прабаба, доживети 105. Мислим да 
је у животу најважније поштовати 
и волети људе онакве какви су, не 
замерати им ништа, него поштовати 
све те разлике које не треба да нас 
деле, већ зближавају. Најважнији је 
осмех на лицу, сви ми имамо своје 
муке и проблеме. Али, тај осмех 
може да улепша дан и нама и другим 
људима, а ништа не кошта, само мало 
добре воље!

Јованка Ерски

Светлана Михајловна Толстој, кћери Фиокла и 
Марфа Толстој, које долазе први пут у Вршац, као 
и њихова родбина, пријатељи, школски другови 
Никите Толстоја. Тог дана, 22. маја, именом великог 
научника, рођеног у Вршцу, названа је улица.

- Данашњи дан посветили смо обележавању 
великог имена нашег града, по коме једна улица 
у граду добија име. Дирљив је тренутак, јер су са 
нама директни потомци славног научника, рекао 
је  председник општине Вршац Јовица Заркула, 
поздрављајући госте.

Он је подсетио да је у књизи рођених из 1923. 
године записано, под тим датумом 15. април, да је 
тог дана, у Вршцу, рођен Никита Толстој, син грофа 
Иље Толстоја, емигранта из Русије.

Вршачка кула, година 31, број 592, 16. септембар 2005.

ОТВАРАЊУ ПУТА Е-70 ПРИСУСТВОВАО ПРЕМИЈЕР 
ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА

ЗАВРШЕНА БАНАТСКА 
МАГИСТРАЛА

У присуству председника Владе Републике 
Србије др Војислава Коштунице, министра за 
капиталне инвестиције Велимира Илића, директора 
Републичке дирекције за путеве Бранка Јоцића, 
руководства Општине Вршац, свештенства и 
вршачких привредника, дугоочекивани пут, 
који Вршац приближава Београду и даљим 
дестинацијама, свечано је пуштен у рад 13. 
септембра, уочи Европског првенства у кошарци, 
четири месеца пре уговореног рока.

- И за оне који су сумњали да није могуће, уверили 
су се да је могуће, пре рока завршити радове. 
Панчево, Вршац и наша граница са Румунијом, 
повезани су сјајним путем. Добили су Србија, 
Војводина, добила је Европа, јер је овај пут од самог 
почетка грађен у најтешњој сарадњи са европским 
институцијама, кредитном добијеним од Европске 
инвестиционе банке. Да се све одвијало у европском 
духу показује и начин на који је пут грађен, истакао 
је Коштуница.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

Покрајински секретар за 
привреду, запошљавање и 
равноправност полова Мирослав 
Васин посетио је Белу Цркву и након 
састанка са председником општине 
Станком Петровићем, обишао парк за 
чију је реконструкцију секретаријат 
одобрио 9 милиона динара. 
Извођење радова суфинансирала је 
локална самоуправа са 11 милиона 
динара.

- Ми смо определили средства 
за обнављање овог парка и 
истрајаћемо до краја радова. Заиста 
ми је драго да видим колико је парк 
леп јер смо опредељени за очување 
и унапређење свих туристичких 
потенцијала. Овим ћемо показати 
да и са мало средстава можемо 
имати велико дело. Осим радова у 
парку суфинансирамо и изградњу 
две пешачко бициклистичке 
стазе - рекао је Мирослав Васин 
Покрајински секретар за привреду, 
запошљавање и равноправност 
полова.

Кроз парк дневно прође велики 
број ученика основне и средњих 
школа као и запослени у више 
установа. Сада то чине у знатно бољим 
условима, широким изнивелисаним 
стазама на којима више нема бара.

- Остало је да поставимо клупе и 
ограду и наравно да се на пролеће 
оформе зелене површине. Средства 
имамо, мораћемо само да се стрпимо 
док прође зима -  каже Станко 
Петровић председник општине Бела 
Црква.

- Сви потенцијали указују да Бела 
Црква може бити центар туризма 

у Војводини, па позивам власнике 
смештајних капацитета и других 
туристичких објеката да се јаве 
на конкурс који ћемо расписати у 
јануару. Буџет за наредну годину нам 
је смањен за готово 40 одсто, али ће 
се наћи пара да се подржи развој -  
рекао је Мирослав Васин.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА САСТАО СЕ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

МИРОСЛАВ ВАСИН ОБИШАО РАДОВЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ
Уз помоћ локалне самоуправе и донација 

у Дому здравља у Белој Цркви у току новембра 
окречено је 3000 метара квадратних радног 
простора и постављена је нова ПВЦ столарија у 
подрумским просторијама, у којима ће ускоро 
бити постављене и подне плочице. Вредност 
радова износи милион динара.

- Куповином две професионалне машине за 
прање униформи решен је велики проблем, а 
када буду постављене подне плочице у ходнику 
и радним просторијама хигијеничарке ће имати 
још боље услове за рад. У сарадњи са локалном 
самоуправом остварили смо и добру сарадњу са 
НСЗ и на тај начин обезбедили мајсторе и још две 
спремачице - каже главна сестра Дара Живанов.

- Изведеним радовима обезбеђени су бољи 
услови за рад, и започели смо припреме за 
релиценцирање акредитације које нас очекује 
наредне године. Осим средстава локалне 
самоуправе, дом здравља за радове користи и 
бонитете разних веледрогерија и донације како 
приватних предузетника из Беле Цркве, тако и 
произвођача лекова “Хемофарм Стада”, истиче  вд 
директора др Слађана Лацмановић.

Фондација де Део и Немачко удружење Беле 
Цркве, прошле суботе, отворили су завичајну 
кућу белоцркванских Немаца, Срба и Мађара. 

Завичајна кућа смештена је у једном од 
најстаријих здања у Белој Цркви, саграђеном 
1785. године. Као угоститељски објекат „Код 
зеленог венца“ води се од 1796. године. Њен 
последњи приватни власник, Франз Бауер, 
белоцрквански  индустријалац и добротвор, 
тридесетих година прошлог века, зграду је 
поклонио општини. У друштвеном власништву 
кориштена је као стамбена зграда, а затим и као 
ватрогасни дом од 1957. до 1979. године. Због 
изградње објекта иза зграде,  задњи део здања је 
срушен, а основна зграда због дуже неупотребе и 
запостављености значајно се руинирала. 

На иницијативу Националног савета немачке 
националне мањине, белоцркванска локална 
самоуправа је децембра 2012. године, објекат 
уступила на коришћење Немачком удружењу 
Беле Цркве, са обавезом да се радови на 
реновирању објекта и његово стављање у 
функцију, заврше за две године. Овај захтеван и 
сложен посао завршен је на време, уз подршку 
Националног савета немачке националне 
мањине, као суоснивача немачке националне 
библиотеке, за чије је  седиште одређен овај 
објекат. Даље инвестиционе радове у 2015. 
години преузела је Фондација де Део. 

Због своје посебне архитектонске вредности, 
коју одликују барокно стилско обележје 
фасаде и занимљива конструктивна решења 
које се базирају на систему масивних зидова, 
стубова и сводова, са тремом који служи као 
комуникацијска веза међу просторијама,  овај 
грађевински објекат је 1991. године проглашен  
за непокретно културно добро - споменик 
културе од великог значаја

Полазећи од историје зграде и њеног 
актуелног значаја за све становнике Беле Цркве, 
Фондација де Део и Немачко удружење Беле 
Цркве, као партнери у даљем реновирању зграде 
и организовању активности у њој, сагласили су 
се да Завичајна Кућа нема национални префикс, с 
обзиром да репрезентује културну баштину свих 
Белоцрквана. При овоме, сматрају оправданим 
да се у амбијенту зграде посебно представи 
културолошки кутак белоцркванских Немаца, 
Срба и Мађара, који су, у сарадњи са осталим 
локалним становништвом, остварили значајну 
улогу у политичком, привредном и друштвеном 
развоју Беле Цркве и њене општине.

Чланови “European Green 
Belt Association” и “Euro Natur 
Foundation”   посетили су Лабудово 
окно и реку Неру, станишта ретких 
птица. Домаћини су им Друштво 
за заштиту и проучавање птица 
Србије, а у Вршцу се ових дана 
одржава састанак главног одбора 
асоцијације. О реци Нери и 
заштићеном подручју Караш-Нера 
говорио им је Милан Белобабић, 
председник УГ “Аурора” из Беле 
Цркве.

Сачувати зелени појас који се 
протеже од Баренцовог до Црног 
мора као живи споменик и светски 
симбол међународне сарадње 
у заштити природе и одрживом 
развоју- идеја је која окупља 
активисте који су из 12 земаља 
Европе дошли у Србију.

- Лабудово окно смо први пут 
видели, али о њему се зна у Европи. 
Познато је како по миграцијама, тако 
и као место на ком зимује десетак 
хиљада птица. На жалост видели 
смо и како неке активности људи 

негативно утичу на то подручје. 
Река Нера је такође специфична 
као планинска и гранична река 
која меандрира. Дошли смо да се 
упознамо са природом и степеном 
њене заштите и да у Вршцу одржимо 
састанак главног одбора Грин 
Белт организације, каже Gabriel 
Schvaderer извршни директор “Euro 
Natur Foundation”   

-Друштво за заштиту и 
проучавање птица Србије једини 
је партнер ове две оганизацијеу 
нашој земљи. Сарадња је изузетна 
и траје већ 15 година,а чињеница 
да су одлучили да у Вршцу одрже 
сасатанак главног одбора чини 
нам част, каже Иван Ђорђевић из 
Друштва за заштиту и проучавање 
птица Србије.

- Сада је право време да се 
покрену пројекти прекограничне 
сарадње са Румунијом у којој је 
Нера у већој мери заштићена и да 
се и код нас заштити шири појас, а 
не само корито реке,истиче Милан 
Белобабић, председник УГ “Аурора”.

“EUROPEAN GREEN BELT ASSOCIATION” И “EURO NATUR FOUNDATION”   ПОСЕТИЛИ  ЛАБУДОВО ОКНО И РЕКУ НЕРУ

 ЗАШТИТНИЦИ ПРИРОДЕ ИЗ ЕВРОПЕ 
ОБИШЛИ ЛАБУДОВО ОКНО И НЕРУ

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА 

МИЛИОН ДИНАРА ЗА 
БОЉЕ УСЛОВЕ ЗА РАД 

Фондација де Део и Немачко удружење Беле Цркве

ОТВОРЕНА ЗАВИЧАЈНА КУЋА

ТАБЛЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА 
КАРАШ - НЕРА

Удружење грађана “Аурора” у 
сарадњи са Терезом и Зораном 
Стаменковић израђује три едукативне, 
али и уметнички оплемењене табле 
за подручје изузетних одлика Караш - 
Нера.

За ову намену Покрајински 
секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне 
средине одобрио је 51.000 динара.

Предео изузетних одлика Караш - 
Нера од овог пролећа је заштићено 
подручје друге категорије. Простор 
површине 1.500ха на старање је 
додељен ЈП Дирекција за изградњу 
општине Бела Црква, а за обележавање 
овог простора заинтересовани су и 
чланови УГ “Аурора”.

- Идеја је да информишемо 
грађанство, да им представимо битне 
карактеристике флоре и фауне и да 
помогнемо ЈП Дирекција за изградњу 
које мора да постави велики број табли 
- каже Милан Белобабић председник УГ 
“Аурора”.

За израду, осликавање и заштиту 
табли које ће бити постављене на 
купалиштима на Нери у Белој Цркви и 
Врачев Гају, и код канала ДТД у Малом 
песку, ангажовани су Тереза и Зоран 
Стаменковић.

- Табле су ручно рађене, а биће и 
уметничко дело првенствено због 
намере да људима скренемо пажњу на 
живи свет који треба заштитити -  рекао 
је Зоран Стаменковић.

Табле ће ускоро бити готове, 
али ће због временских прилика и 
неопходности изградње постамената 
бити постављене вероватно на пролеће.
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Производња у милијардама таблета, 
инвестиције у милионима евра, тржишта 
на 3 континента, деценијама међу првих 
10 извозника у нашој земљи, биланс је ове 
јубиларне године за Хемофарм. Као један 
од најважнијих привредних амбасадора 
наше земље, који снажи име Србије на 
фармацеутској мапи Европе, Хемофарму је 
ова 2015. била одликашка година.

Обележио је 55 година пословања,одржао 
рекорд у производњи од 4 милијарде таблета, 
отворио нови погон за производњу ампула, 
прошао строгу контролу 25 међународних 
и домаћих контрола, постигао статус 
повлашћеног привредног субјекта на царини 
и добио оцену пет за одрживо пословање. 

И у 2016. има места за јубилеј -  биће то 10 
година од како су уједињени немачко знање и 
српско искуствокроз синергију Хемофарма и 
концерна ШТАДА. 

-Бројке су важан показатељ нашег 
успеха, али оно што увек наглашавам  јесте 
да постоји нешто још важније - то су људи, 
наглашава Роналд Зелигер, генерални 
директор Хемофарма. Ту мислим и на наше 
запослене и на наше партнере и сараднике. 
Они су наш највреднији ресурс.Због тога 
ћемо у будућности наставити да развијамо 
портфолио у складу са светским трендовима, 
али и потребама пацијената. Заједно са 
Хемофарм Фондацијом, која је партнер 
Министарства здравља,  настављамо борбу за 
хуманије друштво, за бољу слику здравственог 
система Србије, за здравље сваког од нас.

За следећу годину компанија Хемофарм 
планира отварање нове зграде за контролу 
квалитета, лансирање нових производа 
и задржавање позиције регионалног 
фармацеутског лидера. 

Хемофарм је лидер на домаћем 
фармацеутском тржишту, највећи извозник 
лекова у Србији и међу првих пет највећих 
компанија извозника у земљи. Основан је 
1. јуна 1960. године у Вршцу, где се налази и 
највећи производни комплекс. Од августа 

2006. је члан немачке ШТАДА Групе, компаније 
која је пети произвођач генеричких лекова на 
светској ранг листи. Хемофарм је квалитетним, 
а доступним производима присутан у више 
од 37 земаља, и више од 60 одсто укупне 
продаје реализује на иностраним тржиштима. 
Хемофарм је једна од две компаније у Србији 
које су после строге контроле независног 
ревизора добиле највишу А+ оцену за 
примену одрживог развоја у пословању. 
У години јубилеја – 55 година пословања, 
Хемофарм је добио три значајна признања: 
главну националну награду ВИРТУС за 
корпоративну филантропију, признање Топ 
Сербиан Брендс и специјално признање за 
Безбедност и здравље на раду Министарства 
за рад, запошљавање, социјална и борачка 
питања. Уписао се у историју царине као 
прва компанија која је добила сертификат 
повлашћеног привредног субјекта.

ХЕМОФАРМ 2015. ГОДИНУ ЗАВРШАВА СА ИЗУЗЕТНИМ РЕЗУЛТАТИМА 

ОДЛИЧАН ПЕТ ЗА 55 - КОМПАНИЈА 
У НАЈБОЉИМ ГОДИНАМА

 Поводом завршетка глобалне акције „16 дана 
активизма против насиља над женама“, одржана је 
трибина „Заједно против насиља“, у организацији 
Женске одборничке мреже СО Вршац и НВО Центра 
за право жена, 11. децембра. Учесници трибине 
били су: Даница Тодоров, заменица покрајинског 
омбудсмана, Анита Беретић, помоћница у 
покрајинској Влади за родну равноправност, 
др Татјана Вешовић, начелница Гинеколошко-
акушерског одељења Опште болнице у Вршцу, 
Наташа Мак, дипл. психолошкиња, запослена у 
ОШ Вук Караџић, Јелена Враговић Цветковић, 
активисткиња НВО Центар за право жена и Урош 
Недић, социјални радник у Центру за социјални рад 
у Вршцу. Модераторка трибине била је Хајналка 
Болдиш, одборница у СО Вршац. 
Помоћница у покрајинској Влади Беретић истакла 
је да Војводина предњачи  у односу на Србију  у 
области родне равноправности имајући у виду 
успешне  механизме, стратешке документе, 
искуство и добру праксу која се спроводи на 
територији Покрајине и додала:
-Резултати истраживања показали су да је насиље 
у породици веома распрострањено у Војводини. 
Више од половине испитиваних жена одговорило је 
да је доживело неки облик насиља. Најзаступљеније 
је психичко насиље које доживљава скоро свака 
друга жена, трећина жена добијала је претње 
физичким насиљем, а трећина је и доживела 
физичко насиље.
Заменица покрајинског омбудсмана Тодоров  
подсетила је да је држава гарант људских права, а 
да насиље над женама јесте највећа препрека за 
остваривање родне равноправности.
-Пре 15 година наша држава је негирала да постоји 
насиље у породици, јер се то сматрало породичним 
стварима, рекла је Тодоров. Тек је 2002.  у Кривични 
закон уведено породично насиље као кривично 
дело. Напредак је остварен, али мора још много 
тога да се уради. Један од проблема је блага казнена 
политика која се спроводи према насилницима. 
У Војводини је за првих 11 месеци ове године 
регистровано 7.000  пријава насиља у породици, а 
у 80 одсто случајева насилницима је само изречено 
упозорење да то више не чине.
Према речима др Татјане Вешовић, према подацима 
вршачке  Опште болнице, у 2014. и 2015. години 
вештачењем су утврђена по 2 случаја сексулног 
насиља,  а физичко насиље су доживеле 42 жене.

-Ово су подаци о броју пацијената који су 
се обратили нашој болници за помоћ, каже 
Вешовићева. Број жртава насиља је нажалост 
много већи, јер многи не пријављују насиље које 
свакодневно трпе. Статистика каже, да жртва прво 
доживи од 7 до 11 пута физичко насиље пре него 
што се обрати некој од институција. Данас жене 
имају више вере у систем, али се и више разочарају 
ако их систем не подржи и изостане правовремена 
реакција и подршка. 
Наташа Мак је говорила о присутности насиља међу 
основцима и истакла велику улогу и значај школе 
у раду на превенцији насиља и додала: - Одрасли 
треба да буду позитиван пример деци, да она  науче 
како се конфликти решавају ненасилним путем. 
Јелена Враговић Цветковић истакла је да је важно 
причати о насиљу свуда, у школама, у медијима, 
на улици, јер још увек живимо у друштву у коме је 
жене срамота да признају да трпе насиље. 
-За првих 11 месеци ове године у Центру је 
пријављено 95 случајева насиља, од тога 22 над 
децом, а 73 над одраслом особом, рекао је Недић. 
Ове године смо поднели 10 тужби против насилника, 
јер по  Кривичном закону, Центар за социјални рад 
је тај који подноси тужбу против насилника, а жртва 
је сведок, изјавио је Урош Недић.   
Хајналка Болдиш закључила је  да је много 
декларативних залагања за родну равноправност 
и сузбијање насиља, али да у пракси помак није 
велики и додала:
-Родна равноправност је програм будућности, 
али он се може остварити само кроз заједничке 
акције пре свега жена и наравно мушкараца који 
су за поштовање принципа родне равноправности. 
Жене су бројнија популација од мушкараца и на 
нама је велика одговорност за насиље које нам се 
догађа. Зато нека нам се придруже жене које заиста 
желе промене да би коначно и у пракси оствариле 
оне што треба да мењамо. 

Ј.Е.

ТРИБИНА ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ СО ВРШАЦ И ЦЕНТРА ЗА ПРАВО ЖЕНА,

ЗАЈЕДНО ПРОТИВ НАСИЉА

Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма
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Етно кућу “Динар” није потребно посебно 
представљати. За њу знају не само домаћи гастрономски 
сладокусци, већ и они који у Вршац долазе из свих 
крајева Србије и иностранства, привучени туристичком 
понудом града под Кулом. Раскош овог еминентног 
ресторана не чини само специфичан амбијент већ 
и велики број кулинарских специјалитета за чију је 
производњу задужено чак тринаест кувара. Први међу 
једнакима је Дејан Хошић. Каријера шефа кухиње Етно 
куће “Динар” кренула је узлазном линијом паралелно 
са афирмацијом овог вршачког ресторана. Од 2008. 
године, када је у Пољопривредној школи стекао 
звање кувара, искуство стечено у неколико вршачких 
угоститељских објеката оплеменио је у предузећу Селко 
чија је делатност кетеринг. Притајена страст према 
кулинарству пробудила се сасвим случајно, под утиском 
гледања “Голог ручка” светског кулинарског мега стара 
Џејмија Оливера и од тада се и живот 42-годишњег 
Вршчанина потпуно променио. Припрему сендвича 
и роштиља заменио је изучавањем и усавршавањем 
захтевних кулинарских рецепата, да би претходних 
дана прихватио најновији изазов, припремање рибљег 
паприкаша.

-  Италијанска и традиционална српска кухиња били 
су нешто са чим сам се највише сусретао. Рад на посном 
менију је нешто другачије од свега што сам до сада радио 
и једва чекам да се потпуно посветим новом изазову. 
Мислим да ће рибљи паприкаш на бездански начин бити 
права атракција. Спрема се по оригиналном рецепту 
чувеног сомборског ресторана “Андрић”, који је славу 
стекао баш захваљујући том специјалитету. Колико је 
атрактиван и у којим количинама се конзумира најбоље 
говори податак да ресторан “Андрић” за кување рибљег 
паприкаша годишње потроши 280 метара дрва, каже 
Хошић.

За припрему овог рибљег специјалитета потребно 
је 45 минута. Наиме, толико времена прође од момента 
поруџбине до сервирања.

- Најважније је да припрема паприкаша почиње 
оног момента кад га гост поручи. Тада се сече свежа 

риба, ставља се у котлић и почиње кување. Ништа се 
не ради унапред.  Због специфичности амбијента нашег 
рестотрана, у зимским условима неће бити могуће да 
гост лично гледа како се паприкаш спрема, али на лето, 
у нашој башти, где ће се припремати котлићи, сигуран 
сам да ће то бити изузетан угођај. Тајна припреме је у 
температури ватре. Са зачинима нема посебне креације 
јер се користе само со, лук и неколико врста млевене 
паприке. Наравно, котлићи у којима се припрема 
паприкаш не могу бити било какви већ од посебног 
материјала. У порцији је пола килограма рибе по особи, 
служи се са домаћим резанцима и што је најважније нема 
потешкоћа у конзумирању због костију, закључује Хошић.

У рибљем менију Етно куће “Динар” налазе се и други 
специјалитети, почев од предјела са рибљом паштетом 
и димљеним лососом, преко рибљег штапића на којем 
ће се смењивати комади неколико врста риба, лигње, 
хоботнице па све до сома фиорентино, гарнираног 
блитвом, биљном павлаком и биљним сиром. Сви 
ти специјалитети биће дело Милорада Јаковљевића 
родом са Уба, иначе вршачког зета, који је занимање 
одабрао на основу породичне традиције. Овај куварски 
тандем гаранција је изузетног гастрономског угођаја 
који очекује све госте овог реномираног ресторана.

БЈ

КУЛТУРА

АТРАКТИВНИ НОВИТЕТИ ПОЗНАТОГ ВРШАЧКОГ РЕСТОРАНА

РИБЉИ ПАПРИКАШ НОВА “ЗВЕЗДА” МЕНИЈА 
ЕТНО КУЋЕ “ДИНАР”

Гаранти гастрономског ужитка: Дејан Хошић и Милорад Јаковљевић
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Гост Удружења Тачкасусретања 
био је Енес Халиловић, 
приповедач, песник, драмски 
писац, новинар, економиста 
и правник, прошлогодишњи 
лауреат награде “Меша 
Селимовић” за књигу песама 
“Зидови”. Из Москве са песничког 
бијенала стигао је право у 
наш град, у Салон код Порте, 
8.децембра, по први пут као 
писац.

Дружење са вршачком 
књижевном публиком  
искористио је да истакне 
великане које је Вршац 
кроз векове изнедрио као и 
значај постојања Књижевне 
општине Вршац, реномиране, 
профилисане издавачке куће.

Вече је започето 
перформансом под називом 
„Зид“, инспирисан песмама из 
поменуте књиге „Зидови“, која 
у поднаслову гласи: Књига 
дискретне математике. Нови 
угао читања и доживљаја 
песничке књиге публици су 
пружили Јелена Маринков, 
Будимир Бабић, Вања Јовановић 
Вученић и Марија Васић 
Каначки.  Концепт вечери био је 
у својеврсном троуглу, разговор 
аутора са две песникиње, са 
Јеленом Маринков и Маријом  
Васић Каначки.

На дружењу у Салону код 
Порте  истакнуто је да природна 
аутентичност Халиловићевог 
књижевног израза извире 
из његове жеље да нема 
класичне узоре у српској и 
светској литератури, већ да 
својеврсним експериментима 

тражи различите форме и 
тиме не пристаје да упадне у 
замку маниризма. Напротив, 
он је спреман да научну логику 
подреди књижевности и тиме 
створи рељефни књижевни 
опус  - од песме, сонета, приче, 
романа, до драме. 

Будући да сматра да је 
књижевни часопис крвоток 
књижевности, основао је 
новинску агенцију „Санапрес“, 
књижевни часопис Сент и веб 
часопис за књижевни интервју 
Екерман као озбиљна, одговорна 
платформа за интеркултурну 
сарадњу. 

Добитник је више књижевних 
награда и признања од којих се 
издвајају: „Бранко Миљковић“, 
„Ђура Јакшић“, поменута награда 
„Меша Селимовић“, а посебно 
награда Златна значка за 
допринос у култури.

Објавио је збирке поезије: 
Средње слово (1995), Блудни 
парип (2000), Листови на води 
(2007) и Песме из болести 

и здравља (2011), Ломача 
(изабране песме, 2012), збирке 
прича Потомци одбијених 
просаца (2004) и Капиларне 
појаве (2006), драме Ин виво 
(2004) и Кемет (2010) и роман Еп 
о води (2012).

Приче, поезија и драме Енеса 
Халиловића објављене су у 
засебним књигама на енглеском, 
пољском, француском и 
македонском језику, а проза 
и поезија  превођене су на 
енглески, немачки, шпански, 
француски, пољски, румунски, 
украјински, мађарски, 
словеначки, летонски, албански, 
македонски, грчки и каталонски 
језик.Халиловићеву драму 
“Комад о новорођенчадима 
која говоре” премијерно су 
извели глумци берлинског 
театра Schaubuhne, 10. марта 
2011. године. Халиловић је 
заступљен у бројним песничким 
и прозним антологијама у земљи 
и иностранству.

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Можеш да спознаш највећу истину, 
али не можеш да је мењаш

Т. Сухецки

С Л И К А  И  Р Е Ч

Минулог је викенда у 
Гудурици, у Винском подруму 
Недин, одржан јавни час 
историје, у организацији 
Удружења љубитеља старина 
“Феликс Милекер”. Било је то 
пријатно и едукативно дружење, 
са којег је потекла иницијатива 
да се у Гудурици оснује удружење 
слично вршачком „Феликсу 
Милекеру“, које би чувало 
богату историју и традицију овог 
банатско села у коме сложно 
живи више од 15 нација.

Присутне је, у име 
организатора, поздравила 
Драгана Ракић, модератор 
вечери, и укратко представила 
рад поменутог вршачког 
удружења.

Гудуричанин Владимир 
Вучковић, који се аматерски врло 
успешно бави археологијом, 
представио је своје налазе 
пронађене у подножју 
оближњег брда, уцртавши 
га тако на археолошкој мапи 
Србије, уз потврду стручњака 
Градског музеја Вршац да 
пронађена грнчарија и делови 
опеке припадају Винчанској 
култури старој 7.000 година. 
Они потврђују податак да је у 
Гудурици, још у доба неолита, 
постојало насеље трајног 
карактера.

Историчар Немања Цвитковац 
говорио је о приликама у раном 
средњовековном Банату, са 
посебним освртом на богата 
дешавања у овим крајевима, а 
његов колега историчар Невен 
Даничић дао је осврт на време 
уочи и после ослобођења ових 
крајева од Турака, потом на 
колонизацију за време Марије 
Терезије и формирања Гудурице 
као трајног насеља.

О богатој историји 
виноградарства у Гудурици 

причао је Александар Јовановић, 
председник Удружења љубитеља 
старина “Феликс Милекер”, 
који је своје излагање обогатио 
вредном породичном збирком 
фотографија виногорја у околини 
Гудурице.

Поетску ноту овој занимљивој 
вечери дали су стихови 
песникиње Јадранке Ћулум, 
која је казивала стихове из своје 
збирке”Додир равнице”.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊE ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” ОРГАНИЗОВАЛО

ЧАС ИСТОРИЈЕ У ГУДУРИЦИ

Енес Халиловић, гост Салона код Порте

КЊИЖЕВНО ВЕЋЕ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ

ДРУЖЕЊЕ СА ЕНЕСОМ ХАЛИЛОВИЋЕМ

Дружење у Гудурици
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Овогодишња, шеста по реду, привредно- 
туристичка манифестација”Празничне 
ђаконије”, одржана прошле суботе у 
Хотелу „Србија“, окупила је више од хиљаду 
Вршчана. Била је посећена као никада до 
сада. Задовољни су били сви, и посетиоци, 
јер су штандови били прави празник за очи, 
али и излагачи и организатор- Туристичка 
организација Општине Вршац (ТОВ). 

Манифестацију су отворили Татјана 
Палковач, директорка ТОВ-а, и Бора Отић, 
новинар ТВ Војводина и уредник изузетно 
гледане емисије „Петказање“, који је био 
гост нашег града, а вече пре „Празничних 
ђаконија“ представљена је Отићева 
књига”Шором, средом”.

Отић је похвалио излагаче и 
организатора који заједно негују и чувају 
народну традицију војвођанских народа. 

Палковачева се захвалила учесницима 
манифестације и пожелела свима да уживају 
у изложеним ђаконијама. 

На  сајамским штандовима било је 
свега, домаћих рукотворина, украса за 
предстојеће празнике, слатких и сланих 
куварских ђаконија по рецептима наших 
бака, доброг вина, домаћих кобасица, 
славских колача....  Своје празничне ђаконије 
представили су излагачи из Вршца, Гудурице, 
Уљме, Избишта, Павлиша, Шушара, Великог 
Средишта, Банатског Карловца, Беле Цркве, 
Делиблатске пешчаре, Бруса, Србобрана, 
Крагујевца, Српске Црње, Банатског Новог 
Села и Злакусе, код Ужица. 

Ова манифестација намењена је, баш као 
што и само име каже, празничној трпези, 
свечаној кућној атмосфери, а својих дела 
руку представило је шездесетак излагача, 
међу којима су биле и образвоне установе, 
овдашње винарије, пекаре...

Туристичка организација промовисала 
је и треће издање публикације банатског 
кувара под називом “Сиреви”. Овим 
издањем наставља се традиција којом 
се, са предходне две брошуре “Банатске 
Ђаконије” и “Зимница”, употпуњује прича 
специфичних кулинарских вештина са овог 
подручја Баната.

У склопу изложбе одржавана су и два 
такмичења. Надметали су се пекарски 
мајстори у прављењу славских колача,  
погача, а машти на вољу пустили су и 
ученици основних школа Општине Вршац  
украшавајући  новогодишње јелке.  Окићене 
јелке биће дониране појединим установама 
пред новогодишње и божићне празнике.

Најлепшу  јелку украсили су ђаци ОШ 
„Олга Петров Радишић“, 2. место припало 
је ученицима ОШ „Бранко Радичевић“ из 
Великог Средишта, а треће ОШ „Младост“. 
Посебну похвалу за оригиналност добили су 
ђаци ОШ „Вук Караџић“.

Најбоље славске погаче биле су 
подељене у више група.Најмаштовитије 
су направили Младен Вицикнез, затим  
„Добра воља“ из Избишта и „Гравовез“, 
Вршац. Најоригиналније: 1. место Хотел 
Србија, 2. место Јасмина Лукић и 3. место 
Удружење жена „Ђура Јакшић“. У категорији 
тематских, 1. место је добило Удружење 
жена из Уљме, 2. место Злакушанке – Злакуја 
и треће „Црвен цвет“, а специјална награда 
припала је Пекари Сан.

Ј.Е.

ОДРЖАНА  ШЕСТА ПРИВРЕДНО- ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА 

“ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ” НИКАД ПОСЕЋЕНИЈЕ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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ОДРЖАНА  ШЕСТА ПРИВРЕДНО- ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА 

“ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ” НИКАД ПОСЕЋЕНИЈЕ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1043
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА
На продају плац од 1.140 m2 у 

Ловћенској улици и њива  од  61 
ари, у потезу Слатина. Тел. 064/425-
29-55. 

Продајем или мењам стан у 
Новом Саду за стан у Вршцу. Стан 
је укњижен, 57 m2, у новоградњи, 
на 2. спрату, има сопствено 
централно грејање, близу центра. 
Тел. 062/611-301.

Продајем плац од 797 m2 са 
пројектном документацијом и 
урађеним темењима. Плац се 
налази у Карпатској улици у Вршцу. 
Тел. 063/239-690.

Продајем двособан стан 48 m², 
у Вршцу код језера, реновиран, 
грејање ТА и гас, клима, интернет 
СББ и телефон, интерфон и бокс 
у згради 12 m². Цена 23.500 евра. 
Тел. 060/07-22-005.

На продају приземна кућа од 
око 80 m² на 8 ари плаца, у Вршцу, 
у Улици Живе Јовановића 13. 
Вода, струја, плин, телефонски 
прикључак. Тел. 013/806-441.

На продају дворишни стан ( 
двособан  и гарсоњера), поглед на 
Булевар Жарка Зрењанина 73/3. 
Цена по договору. Хитно!

Купујем око четири хектара 
пољопривредног земљишта у КО 
Вршац. Тел. 063/551-403.

Купујем гарсоњеру у згради, у 
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

На продају кућа са поткровљем 
од 250 m², са  гаражом и нус 
просторијама на плацу од 1000m². 
Кућа је нова, сређена, у Вршцу 
Панонска 54, могућа замена за 
стан. Тел. 060/353-41-63.

Купујем гарсоњеру у згради у 
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

Продајем кућу у Новом Козјаку 
на 14 ари, стамбени простор 110 
m2, струја, вода, плин, телефон. Без 
улагања. Идеално за пензионере. 
Тел. 013/648-228.

На продају кућа 90m2, изнад 
Миленијума, на 390m2 плаца. Тел. 
064/127-58-74.

На продају кућа 100 m2, 
у Павлишу, Првомајска 12. 
Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за стан. 
Тел. 064/357-90-44 и 013/2891-448.

На продају плацеви у Павлишу 
(шест плацева сваки по 1.600 m2) 
код стадиона, вода, плин, Тел. 
064/357-90-44 и 013/2891-448.

Купујем гарсоњеру у Вршцу. 
Тел. 062/81-77-153.

Хитно продајем једнособан 
стан од 40m2 у Београду, насеље 
Борча. Усељив. Цена 27.000 евра. 
Телефон: 0638493348

Продајем кућу у центру Велике 
Греде. Тел. 062 208 101

На продају викендица у 
Јабланцима, воћњак, виноград, 
градску воду, телефон и базен за 
кишницу. Легализовано. Погодно 

за пчеларе. Тел. 830-416. 
Продајем трособни стан од 

66 m2,  у солитеру, и викендицу 
у потезу Широко било на плацу 
површине 16 ари.  Тел. 063/767-
59-25.

Продајем или мењам за 
једнособан стан викенд кућу у 
Козлуку од 100m2, вода, струја 
на 7 ари плаца, десна страна, 
200 метара од асфалтног пута. 
Тел. 831-594.

Продајем плац 1.100m2, 
на брегу између „Славише“ 
и Куле, са водом, телефоном 
,струјом, грађевинска зона. 
Тел. 063/551-403.

Продајем кућу 102m2 
стамбеног простора, у ужем 
центру града, на плацу 770 m2.  
Кућа је одмах усељива. Тел. 
063/87-81-872.

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом, 
у Панонској улици, у Вршцу. 
Тел. 064/90-30-439.

Купујем гарсоњеру у 
Вршцу. Тел. 062/817-71-53.

На Булевару Жарка 
Зрењанина, дворишни стан на 
продају. Тел. 061/152-2976.

На продају нова кућа (70 
m2) и стара (70 m2) на плацу од 
4,75 ара, у Улици Југ Богдана. 
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.

Кућа на продају у Вршцу,  
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска 
21 или Улица Јоргована 5, са 
комфорним станом од 88 m2, 
гаражом и оставом  у сутерену 
од 50 m2, на плацу од 492 m2. 
Цена 60.000 евра. Тел. 060/44-
56-004.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем  две куће, 
две гараже, на плацу 7 ари 
са воћњаком и лозиним 

шпалирима. Објекти се налазе  
на главном путу код ЈАТ-а. Тел. 
064/27-17-217.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хитно кућа на продају. Тел. 
069/512-12-04.

Продајем стан од 30 m² 
у центру (приземље плус 
тераса), у Светозара Милетића 
2б. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

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.

Једнособан стан од 36 m2, 
ул. Никите Толстоја  бр. 1, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

Кућа на продају, 64 m2, 
плац 41 ар, струја, вода, 
воћњак, виноград, лешници. 
Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

Продајем кућу у Новом 
Саду, Ветерник, површине 
250м2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500м2 додатно башта 
500м2. Цена 50.000 евра. Тел. 
064/33-33-157.

Продајем кућу са плацем 
од 12,5 арa, Бела Црква, ул. 
Војске Југославије бр.6, преко 
пута главног улаза болнице. 
Два трособна стана и локалод 
50m2 са купатилом. Тел 064/64-
84-826.

Продајем нову кућу 200m2, 
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена 
уз доплату. Сваки договор је 
могућ. Тел. 063/89-09-896.

Једнособан стан, 
приземље, 36 m2, ул. Никите 
Толстоја бр1, улаз 2/2, цена по 
договору. Тел. 893-116 и 063/ 
85-73-135.

Кућа на продају, површина 
800 m2, са великом баштом , 
налази се у Другог октоба 83. 
Тел. 28-24-853 или 064/51-069-
06.

Хитно продајем плац и кућу, 
може посебно или заједно. На 
почетку Гудуричког пута. Тел. 
063/725-49-47.

Продајем кућу у Вршцу, 
5,4 ара плаца, у Улици Јанка 
Катића бр. 9, струја, вода, 
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 064/878-44-09 или 063/70-
144-81.

Продајем двособан 
стан у Павлишу. Стан се 
налази у стамбеној згради 
у самом центру Павлиша 
поред амбуланте и Месне 
канцеларије. Врло повољно 
за више информација контакт 
телефон: 060-36-36-226

Продајем приземну кућу, у 
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици 
Јанка Катића  бр. 9, струја, 
вода, плин, башта. Веома 
повољно. Тел. 064/878-44-09 
или 063/70-144-81.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

У Београду издајем 
комфоран стан42 m2. у згради. 
Тел. 011/61-44-533. 

Издајем комплетно 
намештену гарсоњеру на 
Војничком тргу. Тел. 064/186-
50-49 и 064/481-14-53.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру, изнад робне куће, са 
централним грејањем. Тел. 
064/51-52-245.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са засебним 
улазом. Тел. 064/393-17-17 и 
013/931-258.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру 
Вршца. Тел. 062/80-98-613.

Издаје се локал у Стеријиној 
улици број 53, може и продаја. 
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен 
стан у центру града. Тел. 
064/186-50-41 и 064/481-14-53.

Издаје се соба за ученице 
близу Педагошке школе, 
има централно грејање. Тел. 
013/834-065 и 064/296-02-85.

Издаје се стан 30 m2 у 
Мирјеву3, Звездара, у 
Бограду, потпуно намештен 
и опремљен, нова зграда (тв, 
клима, машина за веш...) 
близу почетне станице многих 
аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

У Панчеву код Стоматолошког 
факултета, издајем 
студентима једнособан стан 
40 m2, комплетно опремљен, 
кабловска, телефон, 
централно грејање. Тел. 
065/40-11-886.

Издаје се двособан намештен 
стан,  Првомајској улици, 
студентима и ученицима. Тел. 
063/77-17-350.

Издајем локал 27 m2 у 
Гаврила Принципа 50а. Тел. 
830-853 и 064/204-95-08.

Издајем стан 30 m2 у Новом 
Саду, потпуно намештен у 
близини Сајма и Медицинског 
факултета. Тел. 060/6519-502.

Издајем трособан стан у 
Хемограду. Цена 150 евра, плус 
трошкови. Тел. 060/08-36-847.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем пословни простор 
у Банатској 4, у Вршцу, 
површине 50 m2, комплетно 
опремљен канцеларијским 

намештајем. Тел. 062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом 

центру Вршца. Тел. 064/5152-
245.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стан за издавање. Тел. 
064/393-17-17.

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

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

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

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

Издајем гаражу код ДДОР-а. 
Тел. 28-39-461.

Студенту у Новом Саду 
потребан цимер. Тел. 061/71-
89-109.

Издаје се стан  у Београду,30 
m2, опремљен намештајем, 
централно грејање. Тел. 
061/294-11-63.

За издавање кућа 
ненамештена, поседује три 
собе, предсобље, трпезарију са 
нишом, купатило и двориште, 
стара градња све адаптирано, 
Филипа Вишњића 31, у Вршцу. 
Тел. 064/429-06-14.

Издајем салу за све врсте 
прослава (до 50 људи). Тел. 
063/80-45-425.

Издајем стан у центру града, 
зграда код ДДОР-а. Тел. 063/80-
45-425.

Издајем једнособан стан, 
намештен, у Новом Саду, 
Суботички булевар. Повољно. 
Тел. 013/831-587 и 064/ 215-46-
83.

РАЗНО
На продају дечји трицикл 

са ручком за гурање дечји 
трактор са приколицом и 
багером са педалама. Тел. 
064/598-38-98.

Продајем повољно 
четвороделни регал на 
развлачење и две шиваће 
машине. Тел. 063/28-05-99 и 
013/400-875.

Продајем стетоскоп, 
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У складу са чланом 54. Закона о заштити природе („Службени гласника РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка),
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“  о г л а ш а в а

ЈАВНИ УВИД
ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ПРЕДЕЛОМ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ – 

НЕРА“ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2025. ГОДИНА

1.Јавни увид предлога Плана управљања Пределом изузетних одлика „Караш – Нера“ за 
период 2016 – 2025. Година одржаће се у трајању од 30 дана, од 14. децембра 2015. године до 
14. јануара 2016. Године.

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ (у даљем тексту: 
Управљач), која на основу  Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних 
одлика „Караш – Нера“ (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 14/2015) врши послове управљања 
тим заштићеним пределом, израдило је и ставља на јавни увид Предлог Плана управљања 
Пределом изузетних одлика „ Караш – Нера“ за период 2016- 2025. Година (у даљем тексту: 
Предлог Плана управљања) сходно одредбама чл. 51 – 54. Закона о заштити природе.

Предлог Плана управљања биће изложен и доступан на увид сваког радног дана од 9:00 
до 12:00 часова у просторији Управљача, Пролетерска бр. 2 ( ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Бела Црква“), 26340, Бела Црква.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 14. јануаром 2016. 
године, доставити Управљачу у писаној форми питања, предлоге и примедбе на Предлог 
Плана управљања, поштом  или лично.

2. Презентација Плана управљања Пределом  изузетних одлика „Караш – 
Нера“ одржаће се у среду 23. децембра 2015. године, са почетком у 13:00 часова у 
великој сали  зграде општинске Управе  у Белој Цркви.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

апарат за мерење притиска 
(комплет) и стари Народни кувар,  
штампан 1960, има 870 страна. 
Тел. 831-560.    

Продајем војничке кревете са 
мадрацима, уклапају се на спрат. 
Тел.064/393-17-17.

Продајем дрвени округли 
сто са три столице, кухињске 
елементе, лустер, трокрилни 
ормар, витрину, кауч, трофазни 
електромотор, фрижидер. Тел. 
063/275-986.

Продајем вертикални 
замрзивач, нова дрвена гаражна 
врата, нов прозор, два кауча, 
троделну судоперу, шпорет, тв у 
боји, одличне спољне ауто гуме. 
Тел. 063/275-986.

Продајем црну клавирну 
хармонику weltmajster скоро нова, 
женски и мушки тркачки бицикл 
и скоро нову електронску писаћу 
машину. Тел. 063/275-986.

Продајем гоблене „Тајна 
вечера“ и четири мања, кауч, две 
фотеље, машину за супу и месо и 
разне ствари. Тел. 066/926-25-31.

Жена средњих година чувала 
би децу или радила би у породици. 
Тел. 062/144-65-83.

Правим слана пецива за сва 
ваша славља. Кифлице, кроасоне, 
мини пице, рол виршле, ролате. 
Цена 400 динара килограм.  
Поруџбине два дана раније. 
Тел.065/293-71-99.

На продају очувани писаћи 
сто. Тел. 806-823.

Продајем балирано сено, 110 
динара бала. Може превоз бала. 
Тел. 061/197-75-14.

На продају фасадна цигла. 
Цена по договору. Тел. 062/144-65-
83.

Продајем суве чамове греде 
старе 4 године, дужине 8м (12х12 
цм). Повољно. Тел. 063/551-403.

Продајем берач кукуруза 
Шемпетер еко 3500. Тел. 063/551-
403.

Продајем Народни кувар 
штампан 1965. год, 900 страна,  
BMX турбо бицикл очуван, 
стетоскоп комплетан. Тел. 013/831-
560.

Продајем ручно урађен апарат 
за варење у беспрекорном стању, 
бољи од фабричког, на монофазну 
струју. Тел. 063/275-986

Продајем шатор за камповање 
и две вреће за спавање, повољно. 
Тел 064/22-76-993 или 013/826-251

Продајем виолину 
Страдиваријус, чехословачке 
производње, 4х4. Тел. 063/87-386-
87.

На продају три кауча, два 
мадраца, нови дечији креветац и 
стаклене тегле. Тел. 063/275-986.

Хитно потребан посао у 
породици или чување деце. Тел. 
061/205-99-00.

Купујем крмаче од 200 до 300 
кг. Тел. 063/846-76-05

Купујем пољопривредно 
земљиште у КО Вршац. Тел. 
063/551-403.

На продају лежај самац, 
комода за постељину и фотеља 
потковица. Цена 10.000 динара. 
Тел. 063/429-659.

Продајем нове чамове греде 
12 комада, од 8 метара (12х12 
cm), сушене 4 године старе. Тел. 
063/551-403. 

Повољно продајем регал, два 
кауча, две фотеље и бицикл. Тел. 
013/400-875 и 063/28-05-99.

Продајем три 
алуминијумска прозора 
(180х0,95 m). Повољно. Тел. 
063/88-29-782.

Продајем берач кукуруза 
„Сем- потер“ еко 3500. Тел. 
063/551-403.

На продају кантар вага до 
500 кг и фасадна цигла црвена. 
Тел. 062/144-65-83.

На продају четвороделни 
регал, два кауча, две фотеље и 
дечји мушки и женски бицикл. 
Тел. 013/400-875 и 063/28-05-
99.

Хитно потребна жена за 
помоћ у кући старијој женској 
особи, у Избишту. Тел. 064/390-
62-76.

Жена средњих година 
чувала бих децу и помагала 
у кућним пословима старијој 
особи. Тел. 064/511-88-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 црвена 
фасадна цигла и кантар – вага 
Може замена за огревно дрво. 
Тел. 064/5118-882. 

На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје 
као сунчани зраци. Цена 
по комаду је 8.000,00. Тел. 
065/33-55-343.

Радим ситне кућне 
поправке. Цена повољна. Тел. 
062/538-838 и 063/292-177

Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177

Продајем три женска 
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по 
цени 2.000. потпуно исправни. 
Тел. 064/186-52-44.

П р о д а ј е м 
термоакумулациону пећ 3,5 
kw, нова, некоришћена. Тел. 
013/805-936.

Продајем ТА пећ 
„Магнохром“, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Помагала бих старијој 
особи у кући. Може и чување 
деце. Тел. 069/53-64-334

 На продају 
малокалибарска пушка, 
круњач и прекрупач на 
струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Часови немачког и 
мађарског језика у Белој 
Цркви. Тел. 853-783.

Продајем фрижидер 
горење 170 л, исправан, цена 
70 евра. Тел. 064/186-52-44.

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување 
деце. Тел. 063/ 159-14-48.

Продајем празну бутан 
боцу и плинске пећи. Тел. 
063/482-418.

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.

Чувала бих децу или 
старије особе током 
новогодишњих празника и 
викендом. Тел. 061/205-99-00.

Продајем празну бутан 
боцу 10 кг, котао за централно 
грејање на гас 24 kw и плинске 
бојлере за купатила. Тел. 
063/482-418.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   
Продајем аутомобил 

марке „Тавриа“ 1991. 
годиште, уграђен плин, 
регистрован до септембра 
2015. Ауто је у изванредном 
стању, гаражиран. Продајем и 
делове за „Тавриу“ и комплет 
мотор са мењачем за Фићу. 
Тел. 064/991-22-21.

На продају југо45 са 
уграђеном куком у одличном 
стању. Цена 300 еура. Тел. 
2891-209.

Продајем Мазду 626, 1997. 

годиште, регистрована до 
марта 2016. Тел. 2891-209.

Мерцедес дизел 190 д на 
продају. Тел. 065-835-82-50.

Продајем опел корсу АЦЦ 
1100 кубика, 1990. годиште, 
регистрована, у солидном 
стању, цена 500 евра. Тел. 
064/18-65-244.

Купујем скутер од 49m3, 
у добром стању, новије 
производње, пежо 49 м3 , 
пјађо 49 m3 или кумко 49m3. 
Тел. 069/13-81-940.

Продајем „заставу 128 
скала“, 1989. годиште. Тел. 
805-192.

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме 
одличане, тек регистрована. 
Може и замена за разно. Тел. 

063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д. 

Тел. 065/835-82-50.
Продајем југо 55 

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

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

Купујем пежо 206, годиште 
2004, 2005 или 2006, сиви 
металик. Тел. 064/41423-36.

Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003. 
или 2004. годиште, сиву металик 
са петоро врата и климом. Тел. 
064/186-52-44.

На продају „Сузуки“ wagonR+ 
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра 
стању, регистрован до 17.3.2016. 
(власник). Добро очуван, поседује 
климу, аир бег, електронске 
подизаче стакла,  multi jet мотор. 
Цена по договору, могућа замена. 
Тел. 063/767-82-85.
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Вршац је недавно прославио 71. годину од ослобођења у Другом светском рату. Тим поводом, “Вршачка кула” ће у наредним бројевима објављивати 
делове из књиге “Вршац у слободи”.

Посвећено сенима синова 
ГРАДА ВРШЦА
и синова братског
СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА
палим за 
ОСЛОБОЂЕЊЕ
народа 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

„Устани, друже Жарко, да видиш 
слободу за коју си се борио, устани 
ти си живот дао!“ Ове речи је 
изговорио Бранко Овчарев, сељак 
из Избишта на сахрани Народног 
хероја , Жарка Зрењанина- Уче. 
Ове вруће, крилате речи узлетеле 
су из напаћеног срца целога 
народа и биле су, пуне бола, 
љубави и захвалности, упућене 
свим борцима палим да би се 
народ уздигао до бољег живота.

Својим преданим, полетним, 
ударничким радом на изградњи 
и обнови људи, жене и омладина 
нашег града одају захвалност 
нашим најбољим суграђанима, 
преко којих је наш град, заједно 
са осталим градовима и селима 
Југославије дао свој часни удео у 
борби за ослобођење земље и за 
стварање народне државе.

Радници у фабрикама и 
предузећима, под тешким радом 
на машинама, стварају производе 
којима ће се сада први пут 
користити народ оголео, знају 
да је за то Жарко Зрењанин 
био претучен по затворима 
Краљевине Југославије, патио у 
Сремској Митровици, да је за то 
подигао Војводину на устанак 
и да је за то погинуо у Павлишу 
борећи се против три стотине 
немачких војника и гестаповаца. 
Знају  то радници, напрежу 
машине, пребацују норму, 
удвостручују производњу и на 
тај  се начин одужују борцу, на тај 
начин подржавају његову борбу и 
остварују његов сан.

И сељаци кад ору, кад сеју, 
кад косе жито, беру кукуруз и 

винограде, спремајући с муком 
плодове земље које ће сада први 
пут да прехране народ огладнели, 
знају да су се зато борили и 
погинуили Дејан Бранков у 
пушкарању с немачком патролом 
на румунској граници и Браца 
Петров и Беба Петров у борби са 
гестаповцима у Панчеву. Да, не 
заборављају то сељаци и сваки 

од  њих ради за двојицу и од  
једног радног дана стварају два и 
тако испуњавају завет који су им 
исписан крвљу својом оставили.

Интелектуални радници кад 
поучавају омладину  у школи, кад 
одлазе у народ да га просвећују, 
сада први пут слободно, имајући 
могућност да му предају знање као 
оружје којим ће народ бранити 
и развијати своја права, знају да 
је за то Неца Анкуцић вешана 
у Самошу и да је зато погинуо 
Жива Јовановић. Памте  то 
интелектуални радници и њихова 
реч прилази срцу народа светлија, 
убедљивија и благотворнија.

Жене кад плету чарапе и шију 
рубље за народну војску, кад 
негују децу по дечјим домовима, 
када се брину за болеснике 
по болницама, знају да је зато 
херојски поднела мучења Олга 
Петров, да је за то јуначком смрћу 
умрла на вешалима у Панчеву 
Мила Матејић, знају и њихове 
руке постају нежније и могу да 
ураде више него што ико верује.

И омладина кад ради у 
фабрици и у пољу, кад учи, 
кад помаже народну власт, зна 
да је за то мучен у немачком 
концентрационом логору Пера 
Стојковић и да су га зато стрељали 

у Александрову, да су зато 
вешали Јоцу Мишића у Панчеву. 
Не заборавља то омладина и за 
њихов рад за добро народа  нема 
одређене норме и њихов радни 
дан нема краја.

На великим зборавима, на 
митинзима, на конференцијама, 
народ нашег града помиње имена 
бораца, који су својом крвљу за 
увек запечатили велика права 
људи, жена и омладине.

Нaродна права су нераздељиво 
спојена са именима палих бораца 
у срцу и у глави нашег народа. 
И тако изгинули наши борци 
живе и даље у нашем народу, 
њихово је срце продужило 
да куца откуцајима народног 
срца, народ гледа на свој живот 
њиховим очима, њихове мисли 
се развијају и даље у глави 
народа и народ расуђује о свему, 
о ономе шта је за њега добро и 
ономе што је зло, онако како су 
они, њихови најбољи синови и 
кћери расуђивали.

Родитељи и учитељи истичу 
омладини ликове палих бораца 
за пример како трееба живети, 
борити се и радити за народ. 
А политички руководиоци и 
другови из народних власти  
позивају народ да се на животима 
палих бораца уче извршавању 
дужности према отаџбини.

О палим борцима пишу 
фронтовци, другарице из АФЖ-а, 
синдикалисти, УСАОЈ-евци и 
пионири нашег града у својим 
зидним новинама.

Радне бригаде носе њихова 
имена.

Њихови се ликови цртају 
и сликају да би у народним 
домовима оказивали и даље пут 
којим народ треба да иде према 
светлој будућносити.

Њих помињу другови међу 
собом у тренуцима заморености 
и усред задатака пред којима се 
за тренутак застало или за које 
се није брзо нашао пут како да 
се реше. Њиховим се именима 
другови храбре.

Догод живе велике тековине 
које су за народ извојевали 
животима својим борци, живеће 
и они у народу. Народ ће увек 
своје победе и радости делити са 
светом успоменом на њих, на оне 
који су им те победе омогућили. 
Народ ће са њима делити и своје 
тешке часове, које ће пребродити 
онако како је то од њих научио: 
корачајући напред, увек само 
напред.

НАРОДНА ЗАХВАЛНОСТ 
ПРВОБОРЦИМА
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове 
бебе. За  први осмех  радо су 
позирале: Ивана Перић и и ћеркица 
Јана Аврамов,Ђурђевка Ђорђевић 
и синчић Жељко Њагулов.

A.Б.

ПРВИ  ОСМЕХ 
„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Ивана Перић Јана Аврамов

Ђурђевка Ђорђевић Жељко Њагулов

БЕБА ОД 4 ДО 6 МЕСЕЦИ

Беба која седи
Ваша беба је на почетку нове фазе физичког 

развоја. Како су њене руке, горњи део тела и врат 
ојачали, она сада уз нечију помоћ може да седи, да 
сигурно држи главу и да се преврће са стомака на 
леђа и обрнуто. Никада немојте остављати бебу 
саму, чак ни на кратко. Уколико Вам новооткривена 
покретљивост Ваше бебе представља проблем 
при мењању пелена, можете ставити простирку 
за мењање пелена на под, како бисте избегли 
евентуалну незгоду.

 Под је савршено место за игру. Ставите бебу на 
стомачић и охрабрујте њу или њега да се протеже 
како би дохватио играчку. Овом вежбицом беба 
јача трбушне мишиће и има прилику и да се 
преврће – што представља кључне тачке у развоју 
Ваше бебе.

 
Јачи стисак
Ваша беба открива како да користи руке и прсте 

тако што свакодневно вежба хватање и стискање 
предмета који се нађу у близини. Бебин природни 
рефлекс хватања полако почиње да се претвара у 
у контролисаније покрете руку и прстију. Затим ће 
Ваша беба моћи да истражује предмете тако што 
ће их хватати и трести пре него што ће их стављати 
у уста. Уколико користите флашицу, пустите Вашу 
бебу да је држи обема рукама – овиме ће се 
побољшати њен или његов стисак, а Ви ћете имати 
више времена да радите нешто друго.

 
Бољи вид
Ваша беба сада може да види даље и боље него 

раније, може да види чак своје ножне прстиће. 
С обзиром на то да свет постаје занимљивије и 
шарено место за Вашу бебу, не би било лоше да 
косу држите скупљену и да наочаре држите тамо 
где беба не може да их дохвати. Када напуни 6 
месеци, вид Ваше бебе ће се још више побољшати 
и она ће моћи да види други крај просторије.

 
Откривање гласа
Изненадићете се какве све звуке Ваша беба 

може да производи у узрасту од 4 до 6 месеци. 
Поред мрмљања и гугутања, вероватно ћете чути 
и “ма” и “та”. Може проћи неко време док не будете 
чули “мама”, али је невероватно занимљиво да 
чујете и само “ма”. У овој фази развоја Ваше бебе, 
вероватно ћете моћи да чујете и прави смех или 
смејуцкање – нарочито док се играте.

 
Учење
Истраживања су показала да причање и певање 

беби помаже у развоју језика и говора. Иако Ваша 
беба још увек неће моћи да Вас разуме, моћи ће 
да обради звуке које чује и да их касније имитира. 
Обична, свакодневна интеракција – било да је 
у питању причање, смејање или осмехивање – 
помоћи ће Вашој беби да се лепо развија. Док се 
купа, Ваша беба такође може да увиди како може 
да утиче на ствари – како шљапка ножицама по 
води, тако се она таласа.

 
Знаци престанка сисања
Када напуне 6 месеци, бебе су спремне да 

престану да сисају. Уобичајени знаци престанка 
сисања су: стављање целе шаке у уста, показивање 
интересовања за храну коју Ви једете, као и 
појачана потреба за храњењем током дужег 
временског периода. Уколико приметите ове знаке 
код Ваше бебе, размислите да почнете да јој дајете 
получврсту храну. 

РАЗВОЈ БЕБЕ
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста 
као поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши 
Вршца”. То су: “О Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” 
Андрије Васића, “Прилог за историју слободног краљевског града Вршца” од 
Франца Ајзингера, “Прилози за хронику Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове 
који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављивали смо  на овој 
страници у претходним бројевима. У наредним бројевима објавићемо текстове 
из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ПРЕДГОВОР

Овим предајем јавности први систематски, 
опширан опис живота слоб. краљ. вароши 
Вршца. Њиме желим  да изазовем и одржим 
у потомству интересовање за повесницу 
и љубав према постојбини, у којој су наши 
претци свој век провели у добру и злу. Нека би 
му ова књига постала књигом-споменицом и 
пробудила у њему јуначко срце и патриотске 
осећаје.

Прошлошћу родног ми места бавим се још 
од 1877. Погдекоји занимљиви хисторијски 
податци, на које наиђох, довели су ме на 
мисао, да покушам да их у целину саберем.

Када сам у јесен 1883. прегао да остварим 
своју намеру, ја сам на чисто био о тешкоћама, 
које ћу имати да савладам, радећи овај посао; 
како сам их савладао, о томе ће се уверити 
свако, ко зна пажљиво и без предрасуде да 
посматра туђ посао.

У зиму 1884/5. разгледао сам своју 
сакупљену грађу (за од прилике 10 
штампаних табака) до новог доба и већ сам 
помишљао да је издам на немачком језику, 
на што ме је поглавито ободравала повољна 
стручна критика, којом су примљени моји 
мањи археолошки и хисторијски радови. Но 
из разних узрока нисам то онда учинио, са 
чега се данас, разуме се не кајем.

Када ме је поводом окружнице толнаиске 
жупаније, у којој је она позвала самонуципије, 
да рaди успомене на хиљадугодишњи 
опстанак Угарске издају своје монографије, 
Марта месеца 1885. славни мађистрат 
упитао, хоћу ли и уз какве услове да примим 
да напишем повесницу слоб. краљ. вароши 
Вршца, ја сам то својски прихватио.

9. Јуна ове године једногласно је 
закључио славни муниципални одбор да 
изда монографију, чим је и опет показао, 
да је дорастао своме времену и да схвата 
своју задаћу како ваља. 23. истога месеца 
изабран је одбор, да среди припреме око 
издавања монографије. Уњ су ушли осим 
писаца, госп. Јован Семајер градоначелник 
као председник одбора, после гг: др. Карло 
Семајер, Хуго Худи, Корнелије Ружински р.к. 
парох, Јулије Фриш, Јосиф Шлемер, Фрања 
Вајзер, Јосиф Михајловић млађи, Тома 
Милошић, др. Емилијан Радић, Александар 
Волић, Никола Брашован народни учитељ, 
др. Михајло Деметровић, Васа Ј. Гренчарски, 
Никола Местеровић, Александар Цветковић 
велики бележник, Тима Кнежевић, Јосиф 
Будаји школски управитељ и Ђорђе 
Деметер. Овај одбор саветовао се 30. Јула о 
претходном плану и предрачуну, па после 
је 17. Августа муниципални одбор усвојио 
и једно и друго. Тако сам ја већ за школска 
одмора 1885. могао одлазити у Будимпешту 
и Тамишград, да ради допуне сакупљене ми 
грађе, разгледам тамошње архиве.

До данас нам је врло мало познато из 
прошлости вароши Вршца. Прва монографија, 
тамишке жупаније са систематским 
белешкама је она, коју је издао 1848. Август 
Барањ (Temesvármegye emléke. Alapitá Bárány 

Ágoston. Nagy-Beeskereken, Pleitz Pál betűivel. 
1848.). 1859. изашле су две публикације у 
исти мах. Једно је од умрлог градоначелника 
Андрије Васића, тада саветника; варошко 
представништво  закључило је на предлог 
тадашњег градоначелника Александра 
Стојачковића да изда споменицу о градњи 
новог мађистратског здања, којој је придодато 
дело под називом: “Прилог за монографију 
слоб. краљ. вароши Вршца”. (Штампа и 
издање Ј. Е. Кирхнера у Вршцу (1859.) 35. 
стр.). Другу расправу написао је Фрања 
Ајсингер, управитељ бивше подреалке. 
(“Beiträge zur Geschichte der kön. Freistadt 
Werschetz” у “истом годишњем извештају 
јавне подреалке краљ. вароши Вршца”, 
Тамишград, 1859.). Ајсингер је продужио 
свој рад 1860., у којем је и свој првашњи рад 
допунио, и Васића исправљао. Даљи рад 
угледао је света год. 1865., 1866., 1867., 1868. 
и 1870. у “Илустрованом вршачком домаћем 
календару” од Л. Е. Т. (Лудвиг Едвард Торнаји), 
а под насловом: “Прилози за кронику Вршца”. 
Ту су понајвише изнесени податци из 
Бауманових бележака, о којима је на другом 
месту реч.

Четврти систематски опис повеснице 
вароши Вршца изнео је Н. М. (Ника Мандукић) 
под насловом: “О Вршцу” у “Вршачкој кули”, 
год.1867., број 1-11, у којем је дотадања 
штампана грађа разгледана и умножена. - Но 
све то не може се сматрати као предрадња 
за ово дело. - Тако сам ја посве самостално , 
без путевође морао да решавам своју задаћу, 
што сам по свом најбољем знању и чинио.

ФЕлиКс МилЕКЕр  
ПОВЕсНИцА слОбОДНЕ 
КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (1)

Вршачка кула, лист социјалистичког савеза радног народа Општине Вршац, година 
14, број 250, 23. март 1988.

НА сАЈМУ МОДЕ и ТЕКсТилА У БЕОГрАДУ

сРЕбРНА КОШУТА ЗА “ИМО”
Индустрија модне обуће “ИМО” представила се својим 

моделима обуће на пролећном Сајму моде, обуће и 
текстила који је средином фебруара одржан у Београду. 
Између четрдесет произвођача обуће, сајамски жири је 
доделио сребрну кошуту за женску салонку Индустрији 
модне обуће “ИМО” из Вршца. Ципела салонка, према 
речима Стевана Манојловића, техничког директора овог 
колектива, наћи ће се ускоро у продаји у свим трговинским 
кућама широм земље по веома повољним ценама. Ова 
награда је подстрек за даљи рад на праћењу моде у свету, 
али то је свакако и чињеница да се обућа из Вршца тражи 
како на домаћем тако и у иностранству (СССР, ЧССР, СР 
Немачка). У овој години у Совјетски Савез ће отићи око 200 
хиљада пари обуће, а укупна производња ће се кретати око 
500 хиљада пари. “ИМО” такође производи женске ташне 
за домаће тржиште које се могу наћи у продавницама по 
повољним ценама.

Уговор о оснивању заједничке фирме, по принципу 
заједничког улагања, потписали су 25. фебруара 
1998. у Скупштини општине Никола Чејић, директор 
Ливнице, Петер Калент у име немачке фирме 
“Хегетек” из Вупертала и Драган Стефановић из 
посредничке фирме “Бивекс стандард” из Београда. 
Вредност оснивачког улога је милион немачких 
марака. Назив новоосноване фирме је “Ливница 
Хегерек Стандард Вршац”, рекао је Никола Чејић. 
Однос капитала је такав да 51 одсто чини страни, 49 
одсто домаћи капитал у коме са 46 одсто учествује 
Ливница и са 3 одсто београдски “Бевекс Стандард”. 
Годишња вредност посла планирана је у вредности 
од 4 до 5 милиона марака.

Традиционално, са почетком рада погона 
“пуном паром”, недавно је уљманска Индистрија 
грађевинског материјала ангажовала додатну радну 
снагу. Конкретно, примљено је укупно 63 радника на 
пословима физикалаца и руковаоца машина. Они ће 
ухлебљење у овом предузећу имати до новембра, 
тачније до гашења пећи за печење опеке. То је уједно 
и најбројније запошљавање у једном колективу 
у 2008. години у вршачкој општини. Љубодраг 
Кнежевић, директор АД “ИГМА”, каже да је на конкурс 
за поменуте сезонске послове молбу поднело укупно 
86 лица од којих је око 70 одсто оних са дипломом 
средње школе. Ово успешно предузеће тренутно 
ради у три смене, а робу, осим на домаће тржиште, 
пласира и на румунско, босанско - херцеговачко и 
црногорско.

иЗ сТАрОГ АлБУМА 

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 24, број 382, 13. март 1998.

лиВНиЦА ФОрМирАлА МЕШОВиТУ ФирМУ сА ПАрТНЕрОМ иЗ 
НЕМАЧКЕ

“ХЕГЕТЕК” ВЕЋИНсКИ 
ВлАсНИК

Вршачка кула, Војводина инфо, година 34, број 654, 7. март 2008.

ЗАХУКТАВА сЕ ПрОиЗВОДЊА У АД “иГМА” УЉМА

И ХАлАМА И 63 сЕЗОНАцА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 
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ДОМАЋА ПРЕРАДА 
МЕСА

У оквиру едиције “Домаћи 
специјалитети” изашла је књига Анђелка 
Лудошког “Домаћа прерада меса” 
која је права ризница нових и старих, 
љубоморно чуваних рецепата, савета 
и упутстава како сами да направите 
чувене домаће специјалитете од меса, 
раскошног и препознатљивог - домаћег 
укуса и мириса. Старим мајсторима, 
угледним стручњацима и спретним 
домаћинима, међу којима је већи број 
добитника вредних признања за квалитет, 
прикључили су се нови чувари финих укуса 
и мириса, до којих се раније није могло 
доћи. Такође, у настојању да од заборава 
сачувавековну традицију, подстакне 
и унапреди производњу квалитетне и 
здравствено исправне домаће ракије, 
раскошног и препознатљивог укуса и 
мириса од воћа и грожђа исти аутор је 
написао и књигу “Домаће ракије од воћа 
и грожђа”.  “Вршачка кула” ће у наредним 
бројевима објављивати  делове ових 
књига које се могу поручити.

МИРИС ЧВАРАКА

Мирис прљевине, опојни мирис 
чварака и баретине, најлепша су најава 
наступајуће сезоне свињокоља. Које 
и какве чварке производе поједина 
домаћинства, зависи од традиције и 
укуса домаћина и њихових укућана. 

Масни чварци
У стара времена, када су се гајиле 

старе – аутохтоне расе свиња, у „моди“ 
су били маснији чварци од зрелих – 
старијих свиња. Од других чварака 
разликовали су се по крупноћи и добром 
укусу, који је, најчешће, давала сланина 
чувене мангулице. 

Праве се на „класичан“ начин, после 
уклањања кожурице и резања (5x5 цм), 
уз додатак мале количине соли.  Топе се 
у оранији, у којој се најпре доспе питка 
вода, све док маст не постане бистра и 
престане да пени. Када чварци испливају 
на површину и „зазвече“, готови су. Да би 
били мекши, руменији и мало гуменасти, 
на крају, проприже се с млеком.

Меснати чварци

На исти начин производе се и меснати 
чварци, али од нових, меснатијих раса 
младјих свиња.  Да би били мање масни, 
треба их стрпљиво притискати варјачом 
о зид ораније, или их одједном благо 
испресовати. 

Дуван чварци

За укусне и све траженије дуван чварке, 
користе се веће, зреле и старије свиње. 
Сланина и месо (сем бута и крменадли). 
Треба их исећи „низ влакно“, крупније 
(20x10 цм) – према анатомској градји грла. 
Масу треба топити 5-6, па и више сати. 
Прво цеђење ради се када испари свих 

40-50 литара додате воде. После другог 
кувања маснијег меса, посољени чварци 
се цеде кроз густу крпу и снажно уврћу да 
би сва маст била истиснута. 

Чварци се, најчешће, једу као предјело, 
врући и по укусу посољени. Могу да буду 
и главно јело, са киселим купусом, или 
туршијом. Омиљени су специјалитет на 
подручју Војводине, баш као дуван чварци 
у ваљевском крају, па и ширем домаћем, а 
у последње време и иностраном тржишту.

ДОМАЋЕ РАКИЈЕ
ДУЊЕВАЧА ОТМЕНОГ УКУСА 

И МИРИСА
За врхунски квалитет дуњеваче 

треба бирати здраве, зреле, слатке и 
чисте плодове. Неопходни су и чисти 
вриони судови, прохладне и проветрене 
врионице, квалитетни бакарни казани и 
мало хемије

ДУЊЕВАЧА КРАЉИЦА РАКИЈЕ
Сезона печења ракије у пуном је јеку. 

Вредни, спретни и економични домаћини, 
прионули су на посао да од слатких и 
сочних јесењих плодова направе ракију 
за своје домаћинство, а  што претекне и за 
тржиште. Посебна пажња поклања се, као 
и увек на овим просторима, производњи 
дуњеваче – отменог и раскошног укуса 
и мириса. Производњи ове ракије, 
који многи, не без разлога називају 
„краљицом“ домаћих ракија, поклања 

се посебна пажња. Како направити 
добру, здравствено исправну, на нашем 
и посебном пробирљивом иностраном 
тржишту све траженију ракију?

За производњу добре дуњеваче, која 
својим квалитетом крчи пут на домаћем 
и  пробирљивон иностранон тржишту, 
треба бирати зреле, здраве, слатке, 
ароматичне и чисте жуте и сочније 
плодове.  Ако у свом воћњаку немате 
чувену високоприносну лесковачку, или 
бар врањску дуњу, немојте очајавати. И 
од ваших неселекционисаних садница и 
дивљих матичних стабала може се добити 
ракија врхунског квалитета. Важан, рекли 
бисмо – пресудан, утицај на квалитет има 
стање плодова. Не дозволите да на врење 
оде нити један труо плод који ће дестилату 
пренети укус трулежи и будји. Очистите, 
пажљиво, сваку  „пикицу“ трулежи, а ако 
су плодови сасвим здрави, одстраните 
део семене ложе и коштица на једној 
трећини плодова. Тако ћете одстранити  
и део непожељних норизопреноидних 
једињења која дестилату ракије дају 
непожељан мирис на нафту и петролеј.  
То се, најбоље, ради електричном 
бушилицом и бургијом од 1,4 до 1,8 цм и 
то до два центиметра са цветне стране. 
Плодове, потом, обавезно уситните у 
погодним машинама (чекићарима, или 
муљачама), које неће оштетити семенке, 
јер оне ракији дају непожељан, горак укус 
и бадемаст мирис. Тиме ћете избећи и 
опасност да се у њој надје и отровна цијан-
водонична киселина. Масу, затим, сипати 
у чисте врионе судове (до 4/5 њихове 
запремине), па налити чистом и питком 
водом да огрезне.  Ако је потребно, 
повећати сласт, додати од 4 до 6 (по неким 
угледним и познатим стручњацима - од 
5 до 10 одсто) растопљеног шећера, у 
односу  1кг шећера – 2 литре воде. За 
квалитетније врење, кљуку треба додати 
селекционисани или обичан пекарски 
квасац,  храну за квасац и ензиме. Судове, 
потом, треба добро затворити,  али  
свакако оставити и одушак за истицање 
угљен-диоксида, или  поклопац, без 
клокотала (одушка),  добро оптеретити. 
С обзиром на хладније јесење дане, за 
правилно врење треба обезбедити оставу 
у којој температура не пада испод 16 и не 
премашује 22 Целзијусова степена. Првих 
дана, кљук треба чешће мешати како 
би се спречило  кварење површинског 

слоја (погаче) и обезбедио кисеоник 
за нормалан рад аутохтоних квасаца 
из воћа, или оних „вештачких“, које смо 
додали кљуку.  За ову изузетно важну 
фазу у производњи ракије, стручњаци и 
искусни производјачи дуњеваче никако 
не препоручују кување, или запаривање 
плодова дуње. 

Следећа, важна, фаза је дестилација 
која се, одмах након утврдјивања 
преврелости кљука, обавља полако 
и стрпљиво. Меку ракију (из које не 
издвајамо ни првенац ни патока), јачине 
око 30 % алкохола, или 12 гради, одмах 
треба препећи. После издвајања првенца,  

приликом препека, засићеног метил-
алкохолом, прихватање хладне ракије 
треба прекинути када њена јачина на 
лули падне испод 40 %, или 16 гради.  
После дужег одлежавања, најмање 90 
дана,  у квалитетним дрвеним бурадима, 
или чешће у стакленим и прохромским 
судовима и  снижавања јачине ракије 
најквалитетнијом дестилованом водом, 
ракија је спремна за конзумирање. 

Тако однегована ракија, изузетног 
квалитета и отменог мириса,  полако, 
али сигурно, крчи себи пут у јакој 
конкуренцији,  домаће шљивовице, 
лозоваче, кајсијеваче и другог. Поред 
домаћег, она претендује и на инострано 
тржиште.  У јакој конкуренцији 
најпознатијих светских пића, као што 
су француски коњаци, чувени шкотски 
виски, руска водка и друга.

ДОМАЋА ПРЕРАДА ДОМАЋА ПРЕРАДА се посебна пажња. Како направити 

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

Купите наше књиге, проверите 
понуђене рецепте и сами направите 
здравствено исправне ракије и 
специјалитете од меса раскошног – 
домаћег укуса и мириса. 

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел: 
(021) 459691; 464762 и 063 549633.
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КО Ш А Р К А
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК - 
МУШКАРЦИ

БАНАТ ЈЕСЕЊИ 
ШАМПИОН

Максималном победом у последњем 
колу у Сремској Митровици, Вршчани су 
освојили титулу јесењег првака источне 
групе Војвођанске лиге. У шампионату 
следи пауза до 20. фебрауара када се 
играју мечеви 10. кола. Банат ће гостовати 
у Бечеју, последњепласираном тиму 
јесењег дела.

Резултати 9. кола: Срем Итон (2) - Банат 
0:3 (17:25, 14:25, 12:25), Клек Србијашуме 
(2) - Кикинда 0:3 (13:25, 22:25, 16:25), 
Словен - Младост 1:3 (17:25, 22:25, 25:16, 
25:27), Сириг - Бечеј (2) 3:0 25:10, 25:19, 
26:24, Борац (2) слободан.

Табела: 1. Банат 21 7-1 (+19), 2. Кикинда 
21 7-1 (+16), 3. Сириг 18, 4. Борац (2) 
17, 5. Младост 12, 6. Словен 10, 7. Клек 
Србијашуме (2) 5, 8. Срем Итон (2) 3, 9. 
Бечеј (2) 1 бод.

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР - ЖЕНЕ

ТУЖНА ЈЕСЕН 
ВРШЧАНКИ

Одбојкашице Вршца завршиле су 
најслабији јесењи део сезоне у историји 
клуба. Никада се до сада није десило 
да некадашње вицешампионке наше 
земље први део сезоне заврше без 
освојеног сета. У првенству следи пауза 
до 20. фебруара 2016. године а први меч 
у пролећном делу Вршац на гостовању у 
Жабљу.

Резултати 9. кола: Врбас - Вршац 3:0 
(25:11, 25:20, 25:17), Итон Срем Темпо 
(2) - Јединство (2) 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)
Жабаљ Волеј - Одбојка 013 3:2 (25:22, 23:25, 
25:22, 24:26, 15:13), Младост - Омладинац 
1:3 (25:22, 23:25, 21:25, 23:25), Спартак (2) - 
Рума одложено.

Табела: 1. Јединство (2) 27, 2. 
Омладинац 18, 3. Врбас 17, 4. Жабаљ Волеј 
16, 5. Итон Срем Темпо (2) 15, 6. Рума 12, 7. 
Младост 10, 8. Одбојка 013 10, 9. Спартак 
(2) 7, 10. Вршац 0 бодова.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК - ЖЕНЕ

ПОРАЗ БАНАТА У 
ЗРЕЊАНИНУ

Одбојкашице Баната изгубиле 
су у Зрењанину од квалитетније и 
искусније екипе МД Зрењанина. 
У првенству следи пауза до 20. 
фебруара 2016.. године. У првом 
пролећном колу одбојкашице Баната 
гостују у Житишту.

Резултати 9. кола: МД ЗРЕЊАНИН 
2 - БАНАТ 3: 0(25:15,25:15,25:21), 
ВОЛЕЈСТАРС - КИКИНДА 0:3 (12:25, 
9:25,20:25), КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 - 
КРАЈИШНИК 3: 0 (25:11,25:12,25:21), 
ПРОЛЕТЕР - РАДНИЧКИ 0: 3 
(14:25,15:25,12:25), ХЕРЦЕГОВИНА - 
ЖИТИШТЕ 1: 3(21:25,19:25,25:15,14:25)

Табела: 1. Клек Србијашуме 25, 
2 МД Зрењанин 23, 3 Раднички 22, 
4 Кикинда 15, 5 Крајишник 14, 6. 
Житиште 12, 7 Херцеговина 10, 8. 
Банат 10, 9. Пролетер 4, 10. Волејстарс 
0 бодова.

 Кошаркаши Вршца Свислајон доживели су 
убедљив пораз од ФМП-а у Железнику. Домаћин 
је у суботу убедљиво славио са 22 поена разлике, 
а Вршчанима је ово осми пораз из 12 утакмица. 
Изабраници Милоша Пејића су боље ушли у меч. 
Водили су током целе прве четвртине, али их је ФМП 
у другој деоници зауставио чврстом одбраном и тада 
потпуно преузео иницијативу. Лидер кошаркашке 
лиге Србије је, тако, оправдао улогу фаворита, док 
се у игри Вршчана осетио недостатак најбољег 
играча Младена Јеремића, који није био у тиму због 
температуре.

Једина два играча у екипи Вршца Свислајон, која 
су меч завршила двоцифреним учинком, били су 
НиколаТомашевић са 11 и Милош Рибошкић са 10 
поена.

До краја 2015. године Вршчани ће одиграти још 
две утакмице и то обе на домаћем терену – против 
Војводине (недеља, 18 часова) и Слоге. У међувремену 
их очекује и друга утакмица у Купу Србије, коју ће у 
среду 16. децембра у 19 часова играти против Борца 
у Чачку.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

ОД Б О Ј К А
СЛАБ ОТПОР ВРШЧАНА ЛИДЕРУ КЛС У 12. КОЛУ

ПАНТЕРИ НАДИГРАЛИ ЛАВОВЕ
ФМП - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 77:55 (16:20, 18:8, 24:11, 19:16)

Скроман учинак у првом делу сезоне: Милош Рибошкић

КЛС 12. КОЛО

Беовук - Тамиш 76:74, ОКК Београд - 
Младост 78:87, Напредак - Смедерево 76:63, 
Војводина Србијагас - Јагодина 84:73, Слога 
- Константин 71:75, Спартак - Борац  76:86, 
ФМП - Вршац Свислајон 77:55.

Табела: 1. ФМП 11-1, 2. Константин 10-2, 3. 
Борац 8-4, 4. Смедерево 8-4, 5. Напредак 7-5, 
6. Младост 6-6, 7. Слога 6-6, 8. ОКК Београд 
5-7, 9. Беовук 5-7, 10. Војводина Србијагас 5-7, 
11. Тамиш 4-8, 12. Вршац 4-8, 13. Спартак 4-8, 
14. Јагодина 1-11.

Кошаркашице Вршца Свислајон 
поражене су на гостовању у Краљеву 
од истоимене екипе, резултатом 62:54. 
Домаће играчице су водиле током 
целе утакмице, а изабранице тренера 
данијеле Ризвић добру игру приказале 
су само у последњем периоду.

Најбоља играчица утакмице била 
је Марина Мандић (индекс 38), која је 
постигла 24 поена, остварила 10 скокова 
и имала 7 освојених лопти. Двоцифрен 
учинак забележила је још Инес Ћорда 
са 12 поена. Вршчанке сада имају скор 
од пет победа и исто толико пораза, а 
тај скор ће моћи да поправе већ ове 
недеље када ће у Центру Миленијум од 
18 од 15.30 часова, одиграти меч против 
Врбаса. То ће, уједно, бити последња 
утакмица у овој години.

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА СВИСЛАЈОН У 10. КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ

КАСНО БУЂЕЊЕ
КРАЉЕВО - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 62:54 (17:12, 11:10, 19:10, 15:22)

Прилика за поправни: Инес Ћорда

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА 10. КОЛО
Војводина - Радивој Кораћ 70:83, 

Раднички - Црвена звезда 61:80, 
Бор - Студент 63:94, Врбас Медела - 
Шумадија 73:43, Спартак - Новосадска 
ЖКА 64:43, Краљево - Вршац 62:54

Табела: 1. Радивој Кораћ 10-0, 2. 
Црвена звезда 7-3, 3. Врбас Медела 
7-3, 4. Спартак 7-3, 5. Краљево 6-4, 6. 
Вршац Свислајон 5-5, 7. Раднички 5-5, 
8. Шумадија 4-6, 9. Војводина 4-6, 10. 
Студент 3-7, 11. Новосадска ЖКА 2-8, 
12. Бор 0-10.
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