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УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ИНВАЛИДА РАДА ПОСЕТИЛО
ПСИХИЈАТРИЈСКУ БОЛНИЦУ

УСКРШЊИ ДАРОВИ ЗА
ПРИЈАТЕЉЕ
Вршачко
Удружење
пензионера
инвалида рада наставило је, и ове године,
традиционалну акцију коју спроводе
током ускршњих празника. Чланови овог
Удружења посетили су Специјалну болницу
за психијатријске болести „Др Славољуб
Бакаловић“ у Вршцу.

ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ВИШЕ ПРВАКА У СЕОСКИМ ШКОЛАМА

Завршен је упис ђака првака у градске и сеоске
основне школе, а подаци указују да ће на јесен бити
нешто више ђака у сеоским клупама. Број првака у
граду мањи је него претходне године.
Упис првака трајао је до 30. априла, а тада
је вршен и распоред уписане деце по школама у
зависности од места становања, истиче мр Владимир
Станојев, члан Градског већа задужен за образовање.
Што се броја уписане деце тиче, укупан број је исти као
и прошле године (око 330 у граду и око 170 у селима).
Има нешто мање првака у граду, али интересантно је
да се број деце у селима повећао, што је заиста лепа
вест.
Школе ће, већ по традицији, организовати свечани
пријем првака како би се малишани боље упознали са
својим школама и учитељима.
За разлику од првака који ће се одмарати до јесени
и чекати септембар да седну у школске клупе, основци
матуранти имају пуне руке посла.
Што се ученика осмих разреда тиче, ове
године их има тачно 500, каже Станојев. Оно што је
сад њима битно је завршни испит мале матуре. Да
подсетим, испит се састоји од три теста: из српског

(матерњег) језика, математике и комбинованог теста.
Сваки од поменута три теста носи по десет бодова,
осталих 70 бодова је максимум и представља успех
остварен током школовања. Укупан број бодова је
дакле – 100.
Испити за основце матуранте биће одржани три
дана за редом: 15, 16. и 17. јуна.
Ј.Е.

БОГАТИМ ПРОГРАМОМ ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА У ВРШЦУ

ПРИЈЕМ ПРВАКА У ХУМАНИТАРНУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ

Пензионери инвалиди рада у посети Психијатријској болници

Ми имамо изузетну сарадњу са
вршачком Психијатријском болницом и
директорком Татјаном Воскресенски и
овом посетом желели смо да ту сарадњу
још више учврстимо, објашњава Јохан
Ировић, председник Удружења пензионера
инвалида рада Вршац. Као и сваке године,
обишли смо, на трећи дан, Ускрса, наше
пријатеље у Неуропсихијатријској болници,
докторе, медицинско особље и пацијенте.
Однели смо им ускршња јаја, колаче, честитке
и скромне дарове у знак добре сарадње.
Желели смо да обрадујемо пацијенте и да
се захвалимо докторима и сестрама који су
увек спремни да помогну члановима нашег
Удружења када је потребно неко снимање,
специјалистички преглед или било шта
друго везано за лечење наших пензионера.
Наши чланови никада не чекају дуго да
обаве што је потребно за своје лечење.
Ировић је нагласио да ће вршачки
пензионери инвалиди рада наставити са
овом хуманитарном акцијом и наредних
година и најавио нове активности овог
удружења.
У плану је акција уређења града,
Дан чистоће, али чекамо да се конституише
нова градска власт па да се договоримо
са надлежнима, додаје Ировић. Желимо
да, у сарадњи са локалном самоуправом
и комуналним предузећем, уредимо наш
град. Ове године нисмо ишли на уређење
брега, ап желимо ту акцију да спроведемо у
граду.
Према речима Ировића, акција Дан
чистоће обухватила би и сређивање круга
Специјалне болнице за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић“.
Ј.Е.

Недељу Црвеног крста вршачка
хуманитарна
организација
обележила је бројним дешавањима
од 8. до 15.маја. И ове године
најзанимљивији и најпосећенији
догађај био је пријем првака у
Црвени крст који је одржан на
градском тргу, уз пригодан културно
- уметнички програм.
Пријем
првака
је
дефинитивно највеселији дан у
Недељи Црвеног крста, нагласио
је Бошко Митрашиновић, секретар
Црвеног крста Вршац. Приредили
смо им мали програм, да се заједно
провеселе, друже, и да им на неки
начин наговестимо шта значи бити
хуманитаран човек. Јер, сматрам да
свака особа која има дозу хуманости
у себи, не може бити лош човек.
Хуманост се учи од малих ногу, у
породици, у заједници, друштву. На
свечаности у центру Вршца окупили
су се прваци градских основних
школа.
У понедељак су се у просторијама
Црвеног крста окупили волонтери
који помажу активности ове
хуманитарне организације.
Желели
смо
да
се
захвалимо нашим волонтериима
који су провели сате и сате у

Црвеном крсту и без чије активности
наша организација не би могла тако
добро да функционише, истиче
Митрашиновић. Вршац може да
се похвали да има заиста праве
волонтере који се одазивају нашем
позиву увек када је то потребно, на
њих увек можемо да рачунамо. То
су,углавном, млади до 30 година,
али када је пре неколико година
била поплава, сви су се одазвали
и старији. У понедељак су наши
млади волонтери обишли старије
колеге који су се некада бавили

волонтеризмом, сада не могу
због својих година. Био је то леп
знак пажње, млади су им однели
пригодне поклоне, дружили се са
њима.
Среда је била резервисана за Дан
отворених врата вршачког Црвеног
крста за све заинтересоване грађана
свих генерација. Имали су прилику
да се упознају са активностима
ове хуманитарне организације, а
организована је и акција мерења
крвног притиска и мерења нивоа
шећера у крви, у сарадњи са Домом
здравља Вршац.
У ову акцију укључили
смо и све наше кориснике Народне
кухиње, јер сматрамо да и они треба
да провере своје здравље с времена,
на време, додаје Митрашиновић. У
четвртак смо организовали акцију
добровољног давалаштва крви
у којој су учествовали запослени
у Црвеном крсту, грађани, а
придружили су нам се и ученици
Школског центра „Никола Тесла“.
У петак представници Црвеног
крста обилазе породилиште и
носе дарове свим бебама које су се
родиле у Недељи Црвеног крста.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Дан победе над фашизмом,
9. мај, обележен је у Вршцу уз
пригодну свечаност у Градској
кући и полагањем венаца на
споменик палим борцима на
вршачком гробљу. Подсећању
на дан ослобођења од највеће
пошасти 20. века, која је однела
огромне жртве, присуствовали
су
представници
Амбасада
Руске Федерације потпуковник
Георги Клебан и Украјине Андреј
Ивасишин и Олег Олександар
Рогожњиков.
У име Скупштине града,
присутнима
се
обратио
председник Јовица Заркула и
поздравио представнике амбасада
и присутне преживеле борце,
учеснике 2. Светског рата.
- Вршац је имао срећу да
буде ослобођен годину дана
раније захваљујући борцима
Совјетске армије, али и Народно
ослободилачког рата, подсетио
је Заркула. Вршац је слободарски
град и његови су грађани увек
знали да препознају шта је то
борба за слободу, за град и своју
земљу. Желим да се захвалим
представницима
Русије
и
Украјине на свим жртвама које
су борци Совјетске армије дали
ослобађајући градове у нашој
земљи, међу којима и Вршац. Ми
ћемо наставити да обележавамо
Дан победе над фашизмом када
су слободарска Европа и свет
однели победу у 2. Светском рату.
Вршац има своје учеснике НОБ-а,
али године су учиниле своје, све
их је мање међу нама. Али, зато
ми и будуће генерације имамо
обавезу да се сетимо свих жртава,
да их отмемо од заборава тако што
ћемо се окупљати на овај дан и то
пренети генерацијама које долазе.
Потпуковник Георги Клебан
нагласио је да је ово велики дан
када је пао фашизам и остаће у
сећању целог човечанства.
- Други светски рат је, по својој
жестини и обиму ангажовања
људства и ратне технике, људским
жртвама и материјалном разарању,

надмашио све ратове у прошлости,
истакао је потпуковник Клебан.
Више од 50 милиона погинулих је
страшан данак које је човечанство
платило овом рату. Највећи
губитак претрпео је Совјетски
Савез, изгубио је 27 милиона
својих синова и кћери. Црвена
армија је, за време рата, уништила,
заробила и поразила више од 500
немачких дивизија. Фашистичка
Немачка изгубила је у рату против
СССР-а 10 милиона људи. Совјетско
руководство давало је висок значај
борби југословенских партизана, а
касније Народно ослободилачкој
војсци Југославије и пружало
подршку. Ово је наша велика
заједничка победа и нико не
може да је омаловажи и оповргне
одлучујућу улогу Совјетског Савеза
и данашње Русије и ваше земље у
овој победи над фашизмом.
Присутнима
се
обратио
представник Амбасаде Украјине
Андреј Ивасишин и, измећу
осталог, рекао:
- Задовољство ми је да овде
у Вршцу видим живе сведоке
трагичних, али херојских догаћаја
из 1944. године, када су се српски
борци, раме уз раме, са војницима
осталих земаља борили против
нацизма. Нажалост, многи хероји
нису успели да дочекају велику
победу, положили су своје животе
за слободу. Ми данас негујемо
сећање на све њих, тако ће и
остати. Сваке године овај дан ће
нам служити као подсећање на
њихове жртве и да не постоји
виша вредност од радости живота
на својој слободној земљи.
Поштовани Вршчани, посебно
ми је драго што, као и украјински
народ, памтите наше хероје, чувате
њихове споменике и негујете
сећање на нашу заједничку победу.
Хајде да је и даље заједно чувамо
ради наше деце и наше будућности.
Драгољуб
Ђерђевић,
председник СУБНОР-а Вршац
подсетио је да је нацизам довео
до највећег страдања у историји
цивилизације и додао:
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ВРШАЦ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У НИШУ

МЕРАК НЕМА ЦЕНУ

Под слоганом „Мерак нема цену“, у Нишу је
одржан 17. Међународни сајам туризма и активног
одмора. Међу више од стотину туристичких
организација и дестинација из Србије, Црне Горе,
Републике Српске, Македоније, Бугарске, Мађарске
и Грчке, нашао се и Вршац.

- Југословенски партизани
покренули су борбу на нашем
ратишту за ослобођење своје
земље, следећи традиционални
српски слободољубиви патриотски
дух.
Тако је настављена нит
слободарства, настала у српском
народу кроз векове. Милион и
седам стотина хиљада Југословена,
међу њима највише Срба, страдало
је у тој борби. НОБ и партизани
дали су 350.000 живота борећи
се против зла нацизма. Данашњи
дан је прилика да се подсетимо
да слобода нема цену, да рат има
страховиту цену, и да се за слободу
даје оно највредније - живот.
Свечаност
поводом
обележавања Дана победе над
фашизмом увеличали су чланови
Градског хора „Ас“ који су, под
диригентском палицом Анђелке
Сучевић, извели сплет српских и
руских песама.
Након тога делегације Руске
Федерације,
Украјине,
Града
Вршца, СУБНОР-а, Удружења
ратних
бојних
инвалида,
политичких партија кренули су пут
градског гробља где су положили
венце у спомен жртвама палим у
Другом светском рату.
Ј.Е.
фото: Доша

Запослени у Туристичкој организацији Вршац
представили су, посетиоцима нишког Сајма,
туристички потенцијал и понуду нешег града.
Акценат је стављен на предстојеће манифестације,
Међународни фестивал фолклора „Вршачки
венац“ и традиционални „Дани бербе грожђа“.
За љубитеље активног одмора и екстремних
спортова представљене су Вршачке планине
са својом
понудом бициклистичких стаза,
идеалним ветровима за параглајдинг, стенама за
фриклајмбинг и „Стазом здравља“ за излетнике и
љубитеље природе који нису за екстремне изазове,
већ лаганију и мирнију шетњу.
Вршац је представљен на заједничком штанду
под покровитељством Туристичке организације
Војводине где је била изложена понуда туристичких
организација Апатина, Врбаса, Бачког Петровца,
Ковина, Сомбора, Беле Цркве, Суботице, Новог
Сада.
На 17. Међународном сајму туризма и активног
одмора у Нишу, уз стандардну понуду туристичких
агенција и организација, као тема нашла се и
гастрономија. Посетиоци су могли да уживају у
гастрономским специјалитетима и винима Јужне
Србије, као и да погледају изложбу сувенира са
занимљивом и богатом понудом више од двадесет
излагача.
Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРШЦА РЕАЛИЗУЈЕ ПРОЈЕКАТ

САГЛЕДАВАЊЕ СТАЊА И ПОТРЕБА ИНВАЛИДСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ

Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања одобрило је, путем конкурса,
Удружењу ратних војних инвалида Вршца пројекат под
називом „Место и положај ратних војних инвалида,

Мевлудин Планчић, председник Удружења ратних војних инвалида
Вршца

породица палих бораца и цивилних инвалида рата у
заједници“.
Пројекат је вредан 345.990 динара, средства
је обезбедило Министарство, а од локалне самоуправе
Града Вршца имамо сагласност за 60.000 динара и чекамо
на исплату, објашњава Мевлудин Планчић, председник
Удружења ратних војних инвалида Вршца. Циљ пројекта
је сагледавање стања и потреба инвалидске популације. У
Вршцу има 120 корисника права ратних војних инвалида,
породица палих бораца и цивилних инвалида рата.
Удружење је кренуло са реализацијом пројекта и
припремила део потребног материјала и опреме.
Набавили смо лаптоп, фото апарат за праћење
активности, купили мајице за промотивне активности,
истиче Планчић. Главна активност је анкета како би се
сагледало стање у коме живе поменуте категорије грађана,
од стамбеног збрињавња, материјалне обезбеђености,
запослености, посебно њиховог здравственог стања и
могућности лечења, као и школовање деце, могућност

стипендирања и запошљавања деце ратних војних
инвалида. Кроз промотивне активности желимо да
укажемо на потребе ове популације, да их учинимо
видљивим и пробудимо емпатију средине, да укажемо
на значај жртве коју су наши суграђани дали у ратовима
од 1990. до 1999. године.
Према речима Планчића, ових дана крећу волонтери
са стручним тимом у обилазак свих корисника са
признатим правом ратних војниих инвалида, породица
палих бораца и цивилних инвалида рата. Пројекат се
реализује у сарадњи са невладином организацијом
Асоцијацијом грађана „Импулс“ из Вршца.
Они ће нам пружити стручну помоћ у
обради података прикупљених анкетом који ће бити
презентовани на трибини и достављени ресорном
Министарству и локалној самоуправи Града Вршца,
најављује председник Удружења ратних војних инвалида
Вршца.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ГРАДСКИ ОДБОР ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ОБЕЛЕЖИО ЂУРЂЕВДАН

УВЕК НА СТРАНИ СИРОМАШНИХ И ОБЕСПРАВЉЕНИХ
Страначку славу
Ђурђевдан
вршачке демократе
обележиле
су у присуству свештених лица,
чланова и симпатизера странке
као и гостију из других странака,
у просторијама Градског одбора
Демократске странке у Вршцу.
Домаћин славе био је Лазар Гутеша,
члан Председништва ГрО ДС, који се
том приликом обратио окупљенима
и истакао симболику слављења лика
и дела Светог Ђорђа.
Као
што
је
Свети
Ђорђе помагао сиромашнима и
обесправљенима у Римском царству,
тако ће и Демократска странка
увек бити на страни оних којима су
ускраћена права и слободе, рекао је
Гутеша. Нажалост, у Србији је данас
много оних којима је актуелна власт
нанела неправду: пензионерима
су незаконито смањене пензије,
смањене су плате полицији, војсци,
професорима и лекарима, а и
многе друге професију су понижене
попут новинара, радника у култури,
пољопривредника.
Ова
власт

Демократе обележиле страначку славу
непрестано понижава своје грађане
и зато ће се Демократска странка
борити да се томе стане на пут и
да се врати достојанство људима.
Бићемо увек на страни правде,
солидарности, једнакости и слободе,
баш као што је то чинио и Ђорђе
Победоносац.
Гутеша се осврнуо и на резултате
управо завршених избора у Србији и
рекао:
Избори 2016. су вођени
у никад горој атмосфери. Медији
су били блокирани за опозицију,

грађанима је прећено отказима
ако не гласају за одређену странку,
од
најсиромашнијих
слојева
становништва глас је купован за
хуманитарни пакет или 1.000 динара.
На многим гласачким местима
уочене су бројне неправилности.
Власт жели да у Србију поново уведе
једнопартијски систем. Демократска
странка је већ једном срушила
једнопартијски систем, а то ћемо
учинити поново.
Ј.Е.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ОБЕЛЕЖИЛА ЂУРЂЕВДАН

ПОЧИЊЕ БИТКА ЗА НАЦИОНАЛНЕ ИНТЕРЕСЕ У
СРПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ
Демократска странка Србије у
Вршцу прославила је своју славу
дан светог великомученика и
победоносца Георгија, у народу
познатог
као
Ђурђевдан,
у
страначким
просторијама,
у
присуству својих чланова и
симпатизера као и гостију из других
странака, у петак, 6. маја.
Ове године слави је
непосредно претходио изборни
процес на свим нивоима у коме
је странка била присиљена да
учествује под околностима које не

ДСС Вршац прославио Ђурђевдан

НАПАДНУТ УРЕДНИК ПОРТАЛА Е - ВРШАЦ

IN MEMORIAM
ЉИЉАНА МИЛЕНКОВИЋ
(1955-2016)

памти од почетка вишестраначја
у нашој земљи, рекао је др
Жељко Вилотијевић, председник
Окружног одбора за Јужни Банат.
Медијска
неравноправност
и
напади на челнике родољубиве
коалиције,
дезинформације,
изразито фаворизовање у јавности
једне политичке опције, покушај
прекрајања изборне воље грађана и
бизарни покушај да се наша коалиција
сведе испод цензуса за само 1 глас,
борба за повратак у парламентарни
живот земље родољубивих снага,
протести, понављање избора… све
је то претходило слави ове године.
Симболика је, међутим, присутна.
Победа Светог Ђорђа над аждајом
симболизује победу над владајућим
паганским силама тог времена и
прекид прогона хришћана који је
уследио десет година након његове
смрти. Овог пута у Скупштину Србије
се враћа потиснути глас родољуба,
глас истине, глас за враћање контроле

над државом из руку страних
тутора и моћника, ММФ-а, НАТО-а,
чиновника ЕУ… у руке народа.
Враћа се глас за развој домаће
привреде и пољопривреде, а против
фаворизовања мултинационалних
компанија, против пљачкања и даљег
задуживања земље, за очување
природних ресурса у домаћем
власништву, за ближе и искреније
односе са Руском Федерацијом…
Права битка за националне интересе
у српском Парламенту почиње.
Др Вилотијевић се захвалио
свим странкама и покретима који су
подржали ДСС и право грађана да се
њихов глас појави у Парламенту и
додао:
- Посебно се захваљујем
странкама и покретима који су нас
подржали, а чија су програмска
опредељења веома различита, чаки
супротна од наших и тако доказали
своју демократску природу.
Ј.Е.

Љиљана Миленковић, вршачкој спортској
јавности позната по девојачком презимену
Попов, изгубила је последњу битку са опаком
болешћу. Преминула је 6. маја у Вршцу,а дан
касније сахрањена је на вршачком градском
гробљу.
Љиљана је била једна од најталентованијих
и најбољих вршачких одбојкашица. Поникла
је у овдашњем Одбојкашком клубу и стигла је
до државне репрезентације екс Југославије.
Одбојци је посветила више од двадесет
година живота. Знала је да каже како јој
је одбојка била животно опредељење, а
не само епизода из младости. Одиграла је
1004 регистроване утакмице , од школских
такмичења, олимпијада, до оних у клупском
и репрезентативном дресу. За вршачки клуб
регистрована је 1968. Била је главни техничар
у тиму који је играо у друштву најбољих, у 1.
Савезној одбојкашкој лиги екс Југославије, где
су Вршчанке биле неколико сезона. Била је
други техничар југословенске репрезентације
на квалификацијама за Европски шампионат,
које су одржане у Краљеву.
Осим у вршачкој „Младости“, Љиљана је
играла у београдском „ИМТ-у“, а последњу
утакмицу у играчкој каријери одиграла је у
дресу панчевачког „Динама“. Окушала се и
у тренерском послу. Отворила је приватну
школу одбојке која је радила до 2011. док се
Љиљана није разболела. Била је и одбојкашки
судија.
Име Љиљане Миленковић уткано је у
најуспешнији период историје вршачке
одбојке, заједно са њеним клупским
другарицама са којима се, свим срцем, борила
на спортском терену.
Ј.Е.

ЧУПИЋ: ПРЕТЕ МИ ЛИКВИДАЦИЈОМ

На главног и одговорног уредника портала Е Вршац, Александра Чупића 5. маја је камионетом
налетео Милан Тикић, син локалног тајкуна
Драгана Тикића. Према речима очевидаца, Мила
Хрцана, сниматеља ТВ Ковачица, и Верољуба Грозе,
земљорадника, који су дали изјаве за вршачку ТВ
Банат, све се одиграло брзо, али са очигледном
намером, јер се Тикић није ни зауставио после
обарања Чупића.
Чупић подсећа да је Милану Тикићу одређен
притвор до 30 дана, јер је починио кривична
дела изазивање опште опасности и лака телесна
повреда. Међутим, то није све. Уредник портала Е
Вршац наглашава да му је преко једног интернет
блога прећено ликвидацијом.
- Тикићева породица ме је преко пријатеља

замолила да својом изјавом тужиоцу дозволим да
се позову на опортунитет, како би Милан, који је
отац троје деце, изашао раније из притвора. И би
ми жао његове деце. Али, интернет блог који је под
апсолутном контролом Тикића, истог дана најављује
могућност моје ликвидације. Да ли би ја то требало
да помогнем да из притвора изађе неко ко би,
можда, поново покушао да ме ликвидира, или би то
учинио неко њему близак чим он буде слободан, а
да то припишу другима? - пита главни и одговорни
уредник портала Е - Вршац.
Александар Чупић је изашао из вршачке болнице
у којој је био хоспитализован после напада.
Нападнут: Александар Чупић
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РАДОВАН ЂУРИЋ, ВЛАСНИК ПРВЕ ПРИВАТНЕ МЕЂУНАРОДНЕ ШПЕДИЦИЈЕ У ЕКС ЈУГОСЛАВИЈИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 5, БРОЈ 51, 5. МАРТ 1979.

ПОСЛОВНА СТАБИЛНОСТ
ВРШАЧКЕ КЛАНИЦЕ „ГРАНИЧАР“

Деликатно балансирање које периодично погађа час
сточни фонд, час тржиште сточне хране, час кланице
– у крајњем резултату опет се најжешће окомљује на
потрошаче , који најчешће плаћају све цехове туђих
неодговора, надмудривања и (немарног или ненамерног)
несналажења. Он је тај који мора да „прогута“ сваку цену
дисциплиновано учествујући у бесконачнном ланцу све
до крајњег исходишта – инфлације и јагме за „танким“
динаром... Но, чини се да ова врста нашег „ класичног
сценарија“ не важи за садашњи тренутак вршачке
кланице „Граничар“ (са 166 запослених), која се налази у
саставу „Србокопа“.

- Тачно је да је то Југословенска кланичка индустрија,
гледано у целини, „храмље“ – каже директор „Граничара“
(једног од девет „Србокопових“ ООУР-ова) Ненад
Петровић - међутим ми смо – захваљујући јединственој
политици производње и наступу на тржишту забележили
прошле године веома добре резултате. Пре свега, план
смо у реализацији готово дуплирали, укупан приход
износио је 5,3 милиона, а чист доходак 2,8 милиона
динара., а просечан лични доходак по запосленом
достигао је 4.890 динара... Све то постигли смо великим
делом и због тога што имамо обезбеђен и сопственим
снагама разрађен круг- почев од поседовања сточног
фонда , преко кланичних капацитета, продајне мреже,
транспорта, разрађеног домаћег, па све до страног
тржишта. На том плану развили смо, наравно, плодну
сарадњуи са овдашњим ООУР-има за коперацију при
ПКБ-у и „Вршачким ритовима“.
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 5, БРОЈ 52, 19. АПРИЛ1979.

МАЛИ СРЕДИШТАНИ У СВОМ
ВРТИЋУ

Новоотворени Дечји вртић у Великом Средишту,
смештен непосредно уз сеоску Основну школу „Бранко
Радичевић“ и окружен сеоским парком старог дворца,
представља једну од најбољих и најопремљенијих
сеоских установа те врсте у општини. У свом саставу
има два одељења: за млађи и старији предшколски
узраст. Са малишанима раде васпитачице Линка Сфера
и Вера Плачкић, а вртић се налази у организационом
саставу Дечје установе „Мила Матејић“ из Вршца. Но без
обзира на то, рад вртића (у чијим просторијама смештај
налази педесетак малих Средиштана) у многоме је
везан за постојање и активности основне школе, која
се налази у непосредној близини. „Објекат вртића смо
свечано отворили у оквиру овогодишњег обележавања
наше школе, средином марта. Том чину, а затим и ђачкој
културно-уметничкој приредби, присуствовали су готово

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

РАД И ПОШТЕЊЕ ЖИВОТНИ ПУТОКАЗИ

Радован Ђурић био је пионир
приватне међународне шпедиције, а
његова фирма „Еурошпед“ успешно
ради 26 година. Познат је по томе што
је зарађени новац знао да подели
са другима, да подржи спортске
клубове, разна удружења, културне,
спортске догађаје, манифестације. Као
бизнисмен, умео је брзо да размишља
и ишао корак испред свих. За то је била
потребна храброст, јер све ново носи не
само могућност зараде и просперитета,
већ и огроман ризик.
Отворили сте прву приватну
шпедицију у екс Југославији. Када је
то било?
„Еурошпед“ је регистрован
21. фебруара 1990. као прво приватно
предузеће за међународну шпедицију
у бившој Југославији и почео сам да
радим 1. априла исте године. Радио сам
у међународној шпедиције „Траншпед“
и један човек, познати привредник,
ме је посаветовао и рекао: “Искористи
своје знање, отвори предузеће и
заради нешто и за себе“. Био је то
Миодраг Бабић. То ми је био повод да
отворим шпедицију. Обратио сам се
Комори, рекли су ми да закон још не
постоји. Када је закон усвојен, одмах
су ми послали папире и ја сам отворио
предузеће. Регистровао сам га у Суду у
Панчеву и практично сам предухитрио
све и постао прво предузеће те врсте
у екс Југославији. И данас сам захвалан
Миодрагу Бабићу, јер ми је дао подршку
и поклонио поверење.
Били сте пионир у овој делатности,
као приватник. Како је било
пословати тада?
Било је много посла. Био сам
искључиво међународни шпедитер
за царињење роба увоз - извоз.
Нисам био превозник, јер нисам имао
камионе. Царинио сам робу за све у
Вршцу, од Хемофарма до свих осталих
предузећа. Касније, када сам разрадио
посао, добио сам понуду да отворим
међународну шпедицију на прелазу у
Суботици и другим местима. Нисам хтео,
имао сам много посла, радио сам са
Интерекспортом, Генексом, Прогресом,
Кожатексом... У време највећих санкција,
сарађивао сам са темишварском
кланицом, другој по величини у Европи
тада, имала је 13.500 радника. Имали смо
уговор са УН где смо могли да вршимо
увоз одређене робе по њиховом
одобрењу: со, месо у количини од 11.000
тона, бетонско гвожђе и другу робу. Све
је то ишло преко „Еурошпреда“. Много

је робе долазило на моје име, а фирме
су то цариниле за себе. У највећим
санкцијама, када није било грама соли,
увезао сам из Пољске 6.000 тона соли и
испоручивао и Републици Српској. Био
сам познат у целој Србији и Црној Гори
по соли. Имао сам десеторо запослених.
Какви су били услови пословања?
Да ли су држава и закони подржавали
приватнике?
Било је лепо радити због
тога што није било никакве протекције,
једноставно долазило је до изражаја
твоје знање. Добијао си посао на основу
свог знања и репутације. Од Коморе сам
добио признање да сам ушао у 1.500
најбољих предузећа од 67.000 фирми,
1997. Изашла је и књига о томе. Био сам
52. у својој грани, у саобраћају, а тада су
ту биле велике фирме, гиганти. То је за
мене било велико признање. Али, тада
није било никакве протекције за власти,
политичаре да отварају своја предузећа
и да раде. „Еурошпед“ је добро радио,
нисам имао лош период у пословању.
Имао сам само можда лош период у
наплати дуговања, посебно у време
санкција. И инфлација је појела много,
али испливао сам. „Еурошпед“ је била
наша породична фирма, радила су 4
сестрића, моја супруга и сестра.
Колико
година
опстаје
„Еурошпед“? Какви су данас услови
пословања?
Прошле године обележили
смо 25 година рада. У посао је ушао
мој син Жељко и после доста година
стицања искуства, преузео је комплетно
фирму. Данас он успешно води
„Еурошпед“, ја сам у пензији. Када сам
отворио предузеће, било је много
друштвених фирми. Данас има мање
предузећа, мања је конкуренција, али
мало је и увоза и извоза. У Вршцу је
једино Хемофарм, остало су све мала
предузећа, а својевремено је било око
30 фирми које су увозиле и извозиле. Та
су предузећа нестала, посебно у време
санкција. Данас најмање комитената
имамо из Вршца. Имамо око педесетак
фирми са којима радимо, увоз и извоз из
Румуније, Украјине, Молдавије... За ових
25 година, гледајући у тонажи, највише су
се увозили со и месо, свињске полутке,
жива стока, то је највише ишло преко
Центрокопа Београд. У време највећих
санкција, царинио сам 11.000 тона меса,
свињских полутки, из Румуније за Србију
и Црну Гору. Када је реч о увозу, највише
је ишло компензација преко Румуније,
роба за робу, без плаћања. Извозили

су, рецимо, кромпир, увозили со. Имао
сам уговор да извезем 2.000 замрзивача
из Црне Горе, а да увезем со. Задовољан
сам, „Еурошпед“ сам успешно водио као
фирму, а сада то исто успешно ради мој
син Жељко. Има 9 запослених , у пензију
је из „Еурошпеда“ отишло 4 радника.
Докле ће бити тако, видећемо. Кад се
уђе у ЕУ, шпедиција остаје за нама. Али,
ми размишљамо у том правцу. Син
је отворио једну од најмодернијих
перионица тепиха и дубинског прања
седишта у ауту. Размишља и о неким
другим пословима да буде спреман када
се укине шпедиција.
Име „Еурошпед“ носи и вршачки
теквондо клуб. Како?
Имам
двојицу
сестрића
Марина и Марија Дујић који се баве
теквондом. Питали су ме да им помогнем
и тако смо 1994. регистровали клуб
„Еурошпед“ који 22 године успешно
ради, један је од најбољих српских
клубова. Обишли су пола света. У
Вршцу смо организовали, 1994. у ЈАТ-у,
отворено првенство државе. Освојили
су 4. место, као млад клуб. После смо
одржали још два такмичења, првенства
Југославије и Србије, где су они већ били
прваци. Бранислава Скакић је освојила
1. место, златну медаљу на отвореном
првенству Француске.
Марин је
проглашен за најборбенијег такмичења
у Совјетском Савезу. Марио је био
техничар. И дан данас клуб успешно
ради. После Срете Стефановића,
првог олимпијца овог града, Вршац
је, после 60 година, добио још једног
олимпијца - Дамира Фејзића који је
учествовао на Олимпијади у Лондону
2012. године. Ја волим спорт, не требају
ми никаква признања, али било ми је
тешко када се нико из Општине није
сетио да ме позове, мене као оснивача
и председника клуба, када су примили
Фејзића после Олимпијаде. А, ја сам
размишљао, да би спортисти имали што
боље услове, да подигнем халу преко
од Хелвеције, био је тамо празан плац.
Тражио сам званично, дописом да ми
одобре од Општине. Била би то хала за
теквондо и сквош, најраспрострањенији
рекреаторски спорт у свету, куглана,
терен за бадминтон, да Вршчани имају
где да тренирају и да се рекреирају. Било
би то око 3.500 квадрата. Међутим, нису
ми ни одговорили из Општине. Касније
су ми тражили да им поново шаљем
писмене захтеве, одустао сам. А, мислим
да би данас много лепше изгледао тај
део града да сам све то реализовао.
Ви сте подржали и вршачки
фудбал. Који клуб?
Волео сам ја и играо све
спортове, али нисам био нигде званично
регистрован. Волео сам и фудбал, ФК
Вршац. ФК Раднички је, у то време,
почео да напредује, узимао је играче
из ФК Вршца, плаћао их и ФК Вршац
је почео да пропада. Звали су ме да
помогнем и ја сам се одазвао. Купио
сам за ФК Вршац два комплета дресова,
лопте, оно основно. Ушао сам у управу
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и постао председник ФК Вршац. Клуб
је стао на ноге, ушли смо у лигу где је
био и Раднички, били смо конкуренти.
Покојни Божа Грбић је својевремено
издао монографију ФК Вршац, написао
је да сам ја био најбољи председник
клуба, да је тада било највише
навијача на утакмицама, да је клуб био
финансијски најстабилнији. Пријало ми
је то признање. Миодраг Јешић је тада
био главни тренер, Зоран Паприца је
био његов помоћник. Било је и до 6.000
гледалаца на стадиону. До 1997. сам био
у ФК Вршац, уложио сам више од 100.000
немачких марака свог новца. Имао сам
велике планове, да средим свлачионице,
отворим ресторан... Реновирали смо
једну кућу где су становали фудбалери.
Али, кренуле су неке приче, тако то увек
буде када нешто пође добро. Било је
чак и претњи телефоном, некоме није
одговарало да ФК Вршац буде испред
Радничког.
Ваш „Еурошпед“ и Ви, као власник,
спонзорисали сте многе клубове,
удружења,
културне
догађаје...
Зашто?
Трудио сам се увек да
помогнем коме год сам и колико могао.
Волео сам посебно спорт, али сам радо
помагао и све друге. Волим да помогнем.
Био бих срећан да сви будемо исти,
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да нико не буде у ситуацији да мора
да тражи помоћ. Волео сам овај град,
желео да се развија, да људи раде. Лепо
је када човек може некоме да помогне.
Реците нам нешто о Вашем животу.
Рођен сам 1941. у месту
Заовине на Тари, у засеоку Поповићи,
које је добило име по тројици браће који
су се ту населили из Црне Горе. Били су
попови. Проф. др Душан Ђурић објавио
је књигу о Ђурићима на 700 страна.
Мој отац се звао Радивоје, радио је у
земљорадничкој задрузи, а мајка Лена
била је домаћица. Имам две сестре, а
имао сам и 2 брата, који, нажалост, нису
живи. У Вршац смо дошли 1947, као
колонисти. Прво смо живели у Великом
Гају, затим у Вршцу, у Скадарској улици,
па после у Димитрија Туцовића, где и
данас живим са породицом. У Вршцу сам
завршио основну и средњу економску
школу. Био сам добар ђак, волео сам
математику, хемију, физику, али нисам
отишао на факултет. Хтео сам што пре
да почнем да радим, да помогнем
родитељима. Док су деца ишла на море,
ја сам, као основац, узео да чувам чопор
свиња код Мађара Јанија. Биле су то
моје прве зарађене паре, али и прво
признање. Газда ме је частио, дао ми
је уговорену плату и још 200 динара
награде, јер је био задовољан мојим
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радом. Био сам поносан, и данас се тога
сећам. Војску сам служио у Сарајеву,
Школу резервних официра, интендант,
данас имам чин капетана у резерви.
Кад сам дошао из војске, није било
посла па сам мењао друга у Траншпеду,
месец дана док је он био на годишњем.
После месец дана добио сам већу плату
од договорене и продужили су ми
још месец дана, а онда су ме примили
за стално, 1966. Лепо сам се снашао,
доносио сам посао, и кад је шеф одлазио
у пензију, рекао је централи у Београду
да га ја наследим. Радио сам наредне
24 године као шеф Траншпеда који је
постао једна од најуспешнијих од 45
филијала овог предузећа. По приходима
смо достигли Ниш, Смедерево и остале
велике градове. И тада сам отишао из
Траншпеда, дао сам отказ и почео да
радим у својој приватној фирми. Многи
пријатељи су ми причали, када сам
почео да радим као приватник, да ће ме
сви подржавати да отворим фирму, а кад
је отворим, пола ће њих да ми окрене
леђа. Тако је и било. Слично се десило
и када сам почео добро да радим. И то
су ми рекли пријатељи: “Кад постанеш
успешан, опет ће пола њих да ти окрене
леђа“. Заиста је тако и било.
Кад сте основали своју породицу?
Моју
супругу
Душанку
(девојачко Личина) упознао сам у
економској школи. Била је разред ниже
од мене. У то време продавали смо
школске књиге млађима. Ја сам се ту
мало нашалио. Избрисао сам цену од
рецимо 70 динара, која је била написана
на књизи, дописао 130 динара, и онда
Душанки продао у пола цене. Касније
сам јој то признао, осетила је да ће
бити неки бизнисмен од мене, каже.
Забављали смо се пар година и када
сам дошао из војске узели смо се.
Ове године прославићемо 50 година
успешног брака. Имам добру супругу,
добра је домаћица, мајка. Радила је
у Пивари у рачуноводству, после у
књиговодственом сервису, а када сам
ја отворио „Еурошпед“ водила је наше
књиге до пензије. Душанка и ја имамо
ћерку Тању и сина Жељка. Тања је
завршила фармацеутско инжењерство,
ради у Хемофарму. Обоје су основали
своје породице. Тања и зет Гордан
Капелан имају Марину (15) и Тијану (12),
а Жељко и снаја Драгана имају Андреја
(3) и Ирину која има 1,5 годину.
Чиме се сада бавите, као
пензионер?
У пензију сам отишао 2001,
па сам се вратио на посао и радио до
2006. Тада је син преузео фирму и ја
сам се вратио у пензију. Сада радим
свој виноград, то сам заволео уз свог
оца, као дете. Правим вино и ракију,
добар хлеб пошто сам био интендант ,
добру шунку... све домаће. Имам 15 ари
винограда, произведем 1.000 литара
вина и 200 литара ракије, само за наше
потребе, не продајем. Терали су ме моји
пријатељи да носим у Пољопривредну
школу ракију и вино на такмичење. Рекао
сам им да су мени највеће признање
похвале пријатеља и када видим да се
све што сам произвео у сласт попије.
Моје се вино пило и у Француској,
носили су га моји теквондисти, рекли
су им да је вино изврсно. Добио сам
награде и у Пољопривредној школи на
изложби: сребрну медаљу 2003. и златну
медаљу 2007. за вино мускат хамбург, а
ове године сребро за исто вино и златну
медаљу за лозовачу.
Шта је важно у животу?
Моји путокази у животу били
су рад и поштење. Задовољан сам својим
животом, презадовољан. Ја верујем у
Бога, он ми је одредио овај пут и ја сам
задовољан. Трудио сам се да радим
најбоље што могу, био сам упоран и
увек сам желео да све што радим буде
најбоље: најбоље вино, најбољи хлеб...
Волим да се шалим, увек сам добре
воље. Живот је лепши уз шалу и смех.
Јованка Ерски
Фото: Лична архива
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сви житељи Великог Сртедишта, каои велики број гостију.
Објекат је симболичним пресецањем врпце отворио
народни херој Иса Јовановић“. Ово нам је саопштила
Емилија Јовановић , директорка ОШ „Бранко Радичевић“.
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ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА НАСТАВНИКА
РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
У школској години која је управо истекла, у Педагошкој
академији „Жива Јовановић“ наставу је завршило око 240
ученика и студената. Карактеристично је да је ове школске
године студије завршила прва генерација студената
који стичу диплому наставника разредне наставе на
српскохрватском и румунском језику.

Иначе, у наредној школској години, према плану
ове образовне институције, места ће бити за 60 нових
ученика на одељењима са српскохрватским наставним
језиком и 20 на румунском. Такође биће могућности
и за пријављивање 48 редовних студената (на
српскохрватском) и 16 (на румунском језику).
Према речима директора академије, мр Косте
Воскресенског, упис ће се обавити у следећим роковима;
од 22. до 25. јуна; од 1. до 2. јула, а уколико не буде попуњен
број, онда се упис може обавити 27. и 28. августа.
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 5, БРОЈ 56, 21. СЕПТЕМБАР 1979.

КАО У ХАЛАБУРИНО ДОБА

Жале се житељи улице Јанка Халабуре:“Читали смо у
„Вршачкој кули“ крајем прошле године прецизан план изградње
коловоза у градским улицама све до 1983. године. По том
програму, који су утврдили чланови Координационог одбора
за праћење и усмеравање месног самодоприноса, улица Јанка
Халабуре требало је да дође на ред 1979, али, судећи по томе како
ствари стоје, изгледа да од тога неће бити ништа. А ова улица , не
само што је пројектована као смешно уска и нефункционална,
већ је разрована тешким саобраћајем до максимума. Њен
земљани коловоз се у време киша претвара у житко, клизаво
блато „прошарано“ мноштвом несавладивих бара и барица...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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На основу Закључка Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-9/2016-III-01 од 11. априла 2016. године Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање
привремених објеката Вршцу, расписује
ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ВРШЦУ
Расписује се оглас за за спровођење јавног надметања за давање локација на јавној површини у Вршцу, ради постављања привремених објеката на следећим
локацијама предвиђеним Планом размештаја привремених објеката и то:
1)
2)

у улици Гаврила Принципа бб, површине до 7м2, (локација 22A, у Плану размештаја привремених објеката) и
у улици Жарка Зрењанина, испред кућног броја 28, површине до 10м2, (локација 15Б у Плану размештаја привремених објеката).

Локације за постављање киоска дају се на период до 5 година
Право учешћа на јавном надметању за наведене локације имају активна правна лица и предузетници.
Почетна цена за спровођење јавног надметања утврђена је у износу од по 50.000,00 динара по локацији.
Учесници јавног надметања су дужни да уплате депозит у висини од 10% од наведеног износа за сваку локацију за коју се надмећу и доказ о уплати доставе уз пријаву за
јавно надметање. (Депозит се уплаћује на број: 840-720804-40, на рачун Депозита Општинске управе Вршац бр. 840-720804-40 са позивом на број одобрења по моделу 97 и
контролним бројем и шифром Општине Вршац 54-241.). Уз пријаву се такође подноси доказ о уплати административне таксе у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета Града
Вршца, 840-742251843-73, позив на број 97 54-241.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Општина Вршац, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката у Вршцу, Трг
Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници Општинске управе Вршац (образац пријаве може се добити у канцеларији 211 Општинске управе Вршац или путем факса,
позивом на број 013/800-534)
Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат
у излицитирани износ. У случају да најповољнији учесник у јавном надметању и сваки следећи најповољнији учесник одустане од своје понуде, депозит се не враћа.
Рок за подношење пријаве је до 27.05.2016. године.
Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока неће се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Малој сали ( III сали ) Општинске управе Вршац дана 30.05.2016. године у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може бити мања од 1000,00 нити већа од 10.000,00 динара у односу на претходно понуђену цену за ту локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђену – излицитирану цену до 03.06.2016. године. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном року
неће се одобрити постављање привременом објекта.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку додели локација, у обавези је да месечно плаћа комуналну таксу за коришћење јавне површине чији износ
је утврђен Одлуком о локалним комуналним таксама.
Ближе информације, могу се добити у соби 212 на II спрату зграде Општине Вршац или на телефон 013/ 800-531.
КОМИСИЈА

На основу Закључка Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-5/2016-III-01 од 07.03.2016 године и на основу члана 9. Одлуке о додели на
коришћење путем закупа станова којима располаже Општина Вршац ( „Сл. лист Општине Вршац“ бр. 10/2010), Комисија за доделу станова
којима располаже Град Вршац, расписује
КОНКУРС
за расподелу три стана
1.
2.
3.

Расписује се конкурс за расподелу три социјална стана на одређено време и то:
Стан у ул. Стевана Немање, бр. 17. у Вршцу, површине 74 м2,
Стан у ул. Ђуре Јакшића, бр. 9а. у Вршцу, површине 109 м2.
Стан у ул. Николе Тесле, бр. 1/7 у Вршцу, површине 54 м2.

Поступак спроводи Комисија за доделу станова којима располаже Град Вршац.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.
Једно лице може конкурисати за сва три стана али може остварити право само на један.
Уз пријаву-молбу за доделу стана на коришћење подносилац је дужан приложити и следећу документацију:
1. доказ од кад има непрекидно пребивалиште на територији Града Вршца
2. извод из матичне књиге венчаних и матичне књиге рођених за децу
3. уверење о назапослености
4. уверење о коришћењу материјалне помоћи
5. уверење о старатељству, усвајању, хранитељству
6. доказ о инвалидности
7. доказ о заједничком домаћинству
8. доказ да подносилац захтева или чланови домаћинства не поседују стан или стамбену зграду, као и да нису отуђили непокретност у
задњих 5 година, пре расписивања конкурса.
Пријава се подноси на адресу: Град Вршац, Комисија за доделу станова којима располаже Град Вршац, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или
лично на писарници Градске управе Вршац.
Рок за подношење пријаве је до 27.05.2016. године.
По истеку рока за подношење пријаве, Комисија утврђује редослед на ранг листи за давање станова у закуп.
На утврђену ранг листу подносиоци пријаве могу уложити приговор Комисији у року од 8 дана од дана затварања конкурса. Након
одлучивања о приговору, Комисија утврђује коначну ранг листу и доноси Одлуку о давању станова у закуп.
Пријаве које су непотпуне и поднете после рока неће се разматрати.
							
КОМИСИЈА
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АНЂЕЛА МИХАЈИЛОВСКИ, АУТОРКА „ТИХЕ КЊИГЕ“ ЗА ДЕЦУ:

ДЕЦИ СУ ПОТРЕБНЕ ИГРАЧКЕ КОЈЕ БУДЕ АКТИВНУ ПАЖЊУ
У Вршцу, у радионици „Госпође Месец“, Анђела
Михајиловски ствара уметничка дела намењена
бебама и малој деци. По занимању је програмер, али у
слободно време шије, а једна од њених најпопуларнијих
рукотворина је „Тиха књига“ – текстилна играчка у коју
се најмлађа публика заљубљује „на прво читање“. Ови
уникати на свакој страници нуде интерактивну забаву
кроз коју деца стичу нове, практичне вештине које их
осамостаљују и буде машту, гарантујући сате посвећене
игре.
По струци сте програмер, чини се да то има врло
мало везе са вашим хобијем. Како је уопште дошло
до тога да почнете да правите уникатну гардеробу,
накит, „Тихе књиге“...?
- Иако се често сматра другачије, рекла бих да је
програмирање веома креативан посао, поготово овај
којим се ја бавим, а то је програмирање видео игара.
Стога је у складу са хобијем којим се бавим, односно
креативношћу и жељом да стварам лепе производе који
ће неког учинити срећним. Шивење је нешто што ме
је пратило цео живот, јер је моја нана увек несто шила,
везла или хеклала, а моја мајка је радила као професор
текстилне конфекције. Активно сам почела да се бавим
шивењем у трудноћи. Првенствено сам осмишљавала
портиклице, мајчице или капице за своју бебу, а онда
сам поделила неколико својих радова на фејсбуку и
наишла на сјајну реакцију својих пријатеља који су ме
охрабривали да креирам и правим уникатне предмете
за поклон или чак продају.

Поред “Тихих књига” Анђела прави уникатну гардеробу, торбе,
ранчеве...

Коме су „Тихе књиге“ намењене? Откуд тај назив?
О чему водите рачуна када их осмишљавате?
- „Тиха књига“ је намењена деци од најранијег узраста
јер се прави од меких памучних тканина и филца, а
служи за откривање текстура, боја и развијање вештина
и фине моторике, а може бити прилагођена за сваки
узраст. Ова игра развија тактилни осећај, посматрање
и концентрацију детета. „Тиха књига“ је добила назив
по томе што су деца веома тиха док се играју њоме
јер држи пажњу детета. Базирана је на такозваној
Монтесори методи која се заснива на подстицању
природних потенцијала детета, активном учењу и
стицању функционалног знања. Приликом дизајнирања
нове странице, трудим се да мислим о новим идејама
које би могле бити интересантне или о увођењу нових
вештина. Увек водим рачуна о томе да свака страница
прича своју причу, да је у складу са целом тематиком
књиге и да се константно смењују забавне и едукативне
странице. Такође, веома ми је битно за који узраст је
књига намењена како би активности биле примерене
том нивоу вештина и знања детета.
У мору дечијих књига и играчака које као да
се такмиче која ће да произведе више буке и
светлосних ефеката, ви правите књиге које захтевају
посвећену и концентрисану игру. Како их деца
прихватају, каква су ваша искуства? Мислите ли
да су деца већ сита различитих играчака које нуде
бучну забаву?
- Успех „Тихе књиге“ се највише мери задовољством
детета коме је намењена. Верујем да је новој генерацији
деце, која су изузетно напредна и надарена, потребна
играчка која ће изазвати њихову активну пажњу, игре
у којима ће учествовати, а не само посматрати и из
којих ће нешто научити. „Тиха књига“ је управо због тога
посебна. Сматрам да играчка не мора бити ни велика
ни бучна да би привукла пажњу детета, већ да пружа
разноврсност активности и различитог садржаја која ће
детету пробудити интересовање и машту.
Какве игре и „задатке“ садржи „Тиха књига“?
- „Тиха књига“ је прилагођена за сваки узраст и од
тога зависи распоред активности и игара. Књиге које
су намењене бебама састоје се од активности које
су тактилне природе где на пример треба да помазе
плишаног меду или да окупају паткицу у кади, док се
у књигама за старију децу могу наћи игре као што су
икс-окс, игре меморије, пузле и слично. „Тихе књиге“ за
старосно доба од две до шест година се фокусирају на
активности као што су сортирање, бројање, фризирање
и облачење, упознавање са геометријским облицима и
основним бојама, као и вештине везивања пертле или
машне, закопчавања дугмади и слично.
Колико је времена потребно да направите једну
„Тиху књигу“?
- Пошто је у питању у потпуности ручни рад и пошто
цео процес израде радим самостално, на „Тиху књигу“
се чека од 10 до 15 дана, мада се трудим да књига што
пре дође у руке детета коме је намењена. Иако је могуће
изабрати распоред страница и активности из претходно
урађених књига, увек настојим да свака нова књига буде
уникатна и да садржи елементе који ће је издвајати од
осталих.
Какво је интересовање за књиге које правите?
Да ли сте (и ако нисте – због чега) размишљали о
серијској производњи?

“Тихе књиге” развијају тактилни осећај, посматрање и концентрацију детета

Успех “Тихе књиге” најбоље потврђује задовољство малих
корисника
- Постоји велико интересовање за ову врсту књиге,
чак се дешава да нисам у могућности да стигнем да
израдим онолико колико бих волела, али упркос томе
не бих се бавила серијском производњом. „Тиха књига“
је персонализована, оригинална, уникатна и циљано
прављена за одређено дете и управо је то чини оним
што јесте. Уколико бисмо јој одузели тај аспект, не би се
разликовала од осталих серијски прављених играчака
које можете купити у свакој продавници.
Имате ли у плану још неку рукотворину за
најмлађу публику?
- Тренутно је „Тиха књига“ оно што највише
окупира моју пажњу, али сам сигурна да ћу убудуће
осмишљавати и друге интересантне и уникатне
производе намењене најмлађима.
Шта мислите о данашњем тржишту играчака и
дечијих књига? Колико је лако наћи квалитетне и
оригиналне производе и има ли их више у серијској
производњи или управо међу уникатима које праве
посвећеници?
- Мислим да на данашњем тржишту има квалитетних
производа с тим што је за такве играчке потребно
издвојити већу суму новца, а бенефит које дете добија
од њих је често изузетно мала. Приликом куповине
ручно прављених производа можете бити сигурни у то
да купујете производ направљен са љубављу од особе
која воли посао који ради. Сваки ручно прављени
производ је уникатан и јединствен. Не постоје два иста
ручно прављена производа узевши у обзир цео процес
настајања од идеје, дизајнирања па до самог паковања.
Сваки ручно прављени производ је настао уз помоћ
две вредне руке, није састављен од стране машина у
некој фабрици. Треба видети и ширу слику, а то је да
куповином ручно прављених производа помажете
уметнику који је уложио своју креативност, труд и време
у тај производ и да директно учествујете у остваривању
његовог сна. Самим тим, добијате много више од
производа.
Правите и друге ствари. Шта све обухвата ваш
асортиман уникатних сваштарија? Да ли сте негде
излагали своје радове?
- Поред „Тихе књиге“ у мом асортиману се могу
пронаћи разне хаљинице, торбице и ранчеви за децу.
Такође, ту је и мој изузетно популаран производ, а то су
уникатне торбе од грамофонских плоча, занимљивог и
оригиналног ретро дизајна. Изагала сам на скоро свим
манифестацијама у Вршцу, од Сајма цвећа, Вршачког
венца и Ветрограда до изложби у Дому омладине
организованих у сарадњи са осталим уметницима
који се баве ручном израдом. Наравно, и убудуће моји
производи се могу наћи на неком од ових догађаја у
нашем граду.
Где се и како могу набавити „Тихе књиге“ и друге
ваше рукотворине?
- Све досадашње „Тихе књиге“ и остале производе
из уникатне радионице „Госпође Месец“ можете видети
на фејсбук страници Госпођа Месец, као и на мом сајту
gospodjamesec.tk. Сви заинтересовани ми се могу лично
обратити, а ја ћу изаћи у сусрет њиховој жељи како би
добили „Тиху књигу“ по жељи и потреби детета коме
је намењена. Унапред се радујем свакој новој „Тихој
књизи“ и задовољству власника исте!
Т.С.
Фото: Лична архива

10 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. мај 2016.

ПОЗОРИШТЕ У ВОЈВОДИНИ

Позоришни живот на простору данашње Војводине дуг је неколико векова,
док се Војводина назива колевком театра словенског југа. Војвођанска
позоришна традиција у великој мери је обележена чињеницом да су у њеном
стварању учествовале различите етничке заједнице које су настањивале ове
просторе, а вишејезичност и естетска разноликост и данас су епитети којима
се позориште које настаје на овом тлу може похвалити.
Проблемима и питањима позоришног живота у Покрајини данас се бави
Заједница професионалних позоришта Војводине која је основана 1969.
године у Новом Саду, а да би се културна баштина сачувала, 1982. године
основан је и Позоришни музеј Војводине.
Данас у Војводини ради тринаест професионалних позоришта, а у наредним
бројевима „Кула“ ће вам представити њихов рад.

ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА

ВРХУНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ
У СЛУЖБИ НАЈМЛАЂИХ
Дечје позориште у Суботици ради у згради Соколског дома

Луткарско позориште у Суботици
почело је са радом далеке 1934, а
6. децембра те године, овај почетак
забележен је у листу „Југословенски
дневник“ речима:
„Настојањем управе Соколског
друштва у Суботици је отворено
луткарско позориште којим рукује
г. Отон Томандл (Отон Томанић),
инжињер који је свршио нарочит
луткарски
течај
у
Љубљани.
Позориште је смештено у сутерену
незавршеног Народног дома. Још
прошле године управа је настојала да
оствари ову лепу културну тековину,
али услед помањкања материјалних
средстава, то је било немогуће, иако
се за то прилично новаца жртвовало“.
Настало је велико интересовање
за представе, поготово међу

најмлађом публиком. На репертоару
су били претежно луткарски
комади, а улазнице су се продавале
по цени од три динара. Инжињер
Отон Томанић, зачетник луткарске
делатности као позоришне форме
у Суботици, уједно се потписивао и
као аутор многобројних представа
које су чиниле тадашњи репертоар.
Ентузијазам који га је покретао се
преточио у врло свестране форме,
од писања, режирања, креирања
лутака, сценографије... и већ након
само неколико месеци је то луткарско
позориште постало толико популарно
међу суботичким малишанима, да је
сала постала претесна за све оне који
су желели да присуствују луткарском
догађају.
Први професионални ансамбл је

формиран у сезони 1953/54.година
и од тада позориште гради свој пут
институције која се данас, својим

позориште Суботица основало је и
Међународни фестивал позоришта за
децу још 1993. године, а он је израстао

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ:
„ДАХ“
Вишеструко награђивана представа за омладину и одрасле под насловом
„Дах“, инспирисана је охридском легендом. Представу је режирала Бугарка
Веселка Кунчева, лутке и сценографију је креирала Мариета Голомехова,
док улоге тумаче глумци мађарског и српског ансамбла: Вереш Имелда,
Јелена Рашковић, Александра Башић, Оливера Беговић, Кало Бела,
Бранислав Трифковић и Тибор Слобода.

“Шарена прича” - прва представа “Театра у пеленама” намењеног бебама млађим од три године

професионалним и уметничким
дометима убраја у сам врх сценског
стваралаштва за децу. 1960. године
извођењем прве представе као
драмске форме „Дечаци Павлове
улице“, луткаско позориште мења
свој назив у Дечје позориштеGyermekszínház изводећи и луткарске
и драмске представе на српском
и мађарском језику подједнако.
2002. године ова установа културе
у свом имену, одлуком Скупштине
општине придодаје и назив Дјечје
казалиште, тиме постајући једино
позориште у држави које ради на
три језика. Својеврсну специфичност
представља и такозвани „Театар у
пеленама“, основан 2011. године, као
први те врсте у Србији. Односи се на
сцену на којој се приказују представе
намењене бебама до 36 месеци.
Иако звучи скоро невероватно, у
Дечјем позоришту тврде да готово
да не постоји заинтересованија
публика од ових беба и да су реакције
фантастичне!
Осим своје делатности, Дечје

у један од најзначајнијих фестивала, не
само региона, већ укупних луткарских
уметничких простора.
Како у овом позоришту кажу, током
протеклих осам деценија постојања,
Дечје позориште је израсло у установу
чији организациони и уметнички ниво
могу да одговоре на најсложенија
питања савременог театра за децу,
па су и сами радо виђени гости на
међународној сцени, од Софије,
Букурешта, Берлина, Штокхолма,
Санкт Петербурга, Малмеа, Мексико
Ситија, као прави амбасадори културе
за најмлађе, не запостављајући ни
малишане у најмањим селима широм
Србије, односно Војводине.
Постигнути уметнички резултати се
одражавају и добијеним наградама,
а посебно: „Октобарском наградом“
града Суботице, „Искром културе“ КПЗ
Војводине, и „Вуковом наградом“ КПЗ
Србије.
Т.С.
Фото: Дечје позориште Суботица
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НОВИМ КЊИГАМА И ПОЕТСКИМ МАРАТОНОМ

КОВ ОБЕЛЕЖИО ПЕТОГОДИШЊИЦУ СМРТИ
ПЕТРУ КРДУА

Прошле
суботе
Књижевна
општина
Вршац
обележила
је пет година од одласка свог
главног уредника и председника
Петру Крдуа, посветивши му
добру књигу, и то баш у његовој
омиљеној библиотеци „Несаница“.
„Венецијански портрет“ Густава
Херлинга-Груђињског дело је којим
КОВ одаје захвалност човеку који
је био посвећеник ретких и добрих
књига.
У
оквиру
обележавања
петогодишњице
песникове
смрти КОВ је организовао и
представљање
књиге
Васе
Павковића „Неочекивани песници“,
збирке есеја писане језиком који
одаје дубоко поштовање према
лику и делу четири песника:
Војислава Деспотова, Јудите Шалго,
Вујице Решин Туцића и Петру
Крдуа. О књизи су на промоцији
у Народном позоришту „Стерија“
говорили Драшко Ређеп и аутор
Васа Павковић, а након тога је у
дому песника одржан маратон
поезије. Вршачки глумци и песници
читали су Крдуове, као и своје
песме, а изведен је и рецитал из

опуса песника Жарка Васиљевића,
поводом обележавања 70 година
од смрти неправедно заборављеног
песника који је рођен у Белој Цркви
и који је у својим песмама опевао
Банат и градове као што су Бела
Црква, Вршац, Панчево, Ковин.
Песме Жарка Васиљевића из
књиге „Живот или понашање“ др
Драшка Ређепа читали су Сања
Вукелић и Александар Јовановић.
Била је то уједно и промоција књиге
–антологије о књижевном Новом
Саду, односно о Јакову Игњатовићу,
Александру Тишми и Васиљевићу,
главног и одговорног уредника
КОВ-а Драшка Ређепа.
- Три су маркантна писца
одредила и оверила књижевни
амбијент Новог Сада, једне од
престоница српске културе, у двама
вековима постојања. Најпре, то је
Јаков Игњатовић, „српски Балзак“,
чије стваралаштво обележава
период после Буне. Затим, то је
Жарко Васиљевић, лирски хроничар
Војводине,
после
катаклизме
Првог светског рата. Најзад, ту је
Александар Тишма, хроничар и
сведок холокауста и преживљавања

(опуса датираног после Другог
светског рата). Сва тројица показују
другу страну медаље Новог Сада,
његове неравнине и трагичне
судбине, његову другу, ону тамну
страну. Баве се опсесивно дилемом
живота или понашања. Оригинално
и аутентично бележе епоху – рекао
је Ређеп.
Представљен је и најновији број
часописа „Ковине“, а чули су се
фрагменти из занимљивог и богатог
садржаја последњег броја коме су
допринос дали: Федерико Гарсија
Лорка, Густав Херлинг-Груђињски,
Константин Нојка, Луис Буњуел,
Петру Крду, Жарко Васиљевић,
Драшко Ређеп, Ненад Шапоња,
Ђорђе Д. Сибиновић, Радмила
Лазић…

Т.С.

„АНАЛИЗА ИНОВАЦИЈА И РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ИНСПИРИСАНА
КУЛТУРНОМ БАШТИНОМ“

ОКРУГЛИ СТО У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

У понедељак је у Градском
музеју Вршац одржан округли
сто на тему „Анализа иновација
и развојних могућности малих и
средњих предузећа инспирисана
културном баштином“. Разговор
је организован у оквиру пројекта
прекограничне сарадње, који
заједно реализују Технички
факултет „Михајло Пупин“ из
Зрењанина као водећи партнер,

Универзитет Вест из Темишвара
као румунски партнер и Општина
Пландиште као партнер из
Србије.
Основне активности пројекта
су истраживачке и развојне
активности које ће довести до
стварања нових и аутентичних
модних производа на основу
културне традиције народа
који живе у региону. Идеја је
да се фолклорни мотиви са
територије српског и румунског
Баната прилагоде савременим
потребама и да се тако произведе
данас носива гардероба.
Предавач и модератор била
је Слађана Митровић, власница
модне куће „Пасаж“. Она је била
део тима који је реализовао
колекцију
инспирисану
традицијом српског и румунског
народа
овог
региона,
а

израђена колекција, коју је
публика на догађају са пажњом
погледала, представља спој
традиционалног и модерног.
Циљ јој је да се народно
стваралаштво и уметност уткана
у народну ношњу транспонује
на савремене одевне предмете.
Овакви одевни предмети, због
свог употребног карактера, имају
продужено дејство очувања и
промоције културног идентитета.
Додатни ефекат који се остварује
овом колекцијом је буђење
интересовања
код
млађих
генерација за култуно наслеђе
и практичну употребу његових
елемената у савременом дизајну.
Колекција је до сада са великим
успехом приказана у Решици,
Београду и Требињу.
Т.С.

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.

ВРШЧАНИ НА ФЕСТИВАЛУ У КРАГУЈЕВЦУ

„ЗЛА ЖЕНА“ НА „ЈОАКИМОВИМ ДАНИМА“

Народно позориште „Стерија“ бележи осмо
фестивалско учешће од почетка позоришне сезоне
2015/2016. Након гостовања у Македонији, на Фестивалу
„Св. Јоаким Осоговски“, у Румунији на фестивалима у
Решици, Питештију и Ђурђи, у Раковици на Фестивалу
победника фестивала, у Босни и Херцеговини на
„Тузланским позоришним данима“ и на Вршачкој
позоришној јесени, вршачко позориште представило се
и на „Јоакимовим данима“ у Крагујевцу.
Фестивал на коме је ансамбл вршачког позоришта
извео Стеријину „Злу жену“ у режији Јована Грујића
једна је од значајнијих позоришних ревија у земљи јер
негује култ лика и дела прве значајније фигуре српске
позоришне баштине, а самим тим културне историје
југоисточног европског поднебља. „Јоакимови дани“

VIN

PING

представљају ревију позоришта из Србије у избору
Књажевско-српског театра која је ове године посвећена
домаћем писцу. Овај ревијал и славље позоришне
уметности у Крагујевцу део је ђурђевданских свечаности,
а осим Вршца своје је представљање имало и лесковачко,
краљевачко и ужичко позориште.
Представе које су одабране доносе богатство
инсценације и глуме, као и ново виђење и подсећање
на већ познате ансамбле које крагујевачка публика увек
изнова радо прати. У жижи је домаћи драмски писац као
основа нашег драмског живота, кога публика најрадије
препознаје и воли, а који са друге стане представља
темељ културног бића сваког народа.
Т.С.

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ТРАДИЦИОНАЛНИ, ДЕСЕТИ ПО РЕДУ, ВРШАЦ ДЕНС ОПЕН НАДМАШИО СВЕ ПРЕТХОДНЕ

2.500 ПЛЕСАЧА НА ВР

Традиционални десети по реду Вршац Денс Опен Фестивал у
организацији Студија „Оља“ засенио је све претходне по броју
учесника, гледалаца, али и по гламурозности, и у потпуности
је оправдао назив Гран При 2016. Уз учешће 2.500 плесачица и
плесача из 70 клубова свих земаља региона, као и из плесних
школа из Италије и Египта, гледаоци су имали прилику да на
подијумима Миленијума виде чак 500 кореографија.
Посебан угођај за љубитеље плесног покрета приредиле
су најмлађе чланице денс студија Оља, у свом дебитантском
наступу освојиле су прво место са кореографијом „Морски
свет“. Такође, запажена је била и кореографија „Тамни рај“, у
извођењу Ољине плесне групе узраста 8 до 12 година коју ће
представити и на овогодишњем Светском првенству у Риму.
Грациозност покрета и врхунски уметнички дојам који су
оставиле младе денсерке преносимо и читаоцима „Вршачке
куле“.
Б. Ј.
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13. мај 2016. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

TEMESVÁRON VENDÉGSZEREPELT AZ EMMANUEL KAMARAKÓRUS

XV. BIRKANYÍRÓ - ÉS PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY ZENTA

A Muzslyaiak sikere
A

z elmúlt hétvégén Zentán megrendezett XV.
Birkanyíró - és pörköltfőző versenyen a muzslyai
Amatőr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesületének tagjai - név szerint Zónai Edvárd, Maron
Janó és Bíró István - a birkapörköltfőző verseny keretében két aranyéremmel
és egy bronz-serleggel tértek haza.

XXI. Bánsági Magyar Napok
V
„
asárnap, május 8-án, Temesváron vendégszerepelt a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus. A
Temesvári Magyar Nőszövetség meghívásának tett eleget, s
az általuk rendezett hagyományos, immár XXI. Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozat
keretében tartott egy koncertet
a temesvári Millennium katolikus templomban. A gyönyörű
kéttornyos, fantasztikus akusztikájú, egyben Temesvár legnagyobb templomában mintegy
háromszáz jelenlevőnek mu-

tatta be a kórus az ez alkalomra készített programját. A közönség nagyon élvezte a több
mint tíz számból álló műsort
melyben szólistaként felléptek Mezei Mónika, wySüveg
Teodóra, Mészáros Violetta és
Dutina Vilma. A zongora kíséretet a kórus korrepetitora,
Rontó Márta szolgáltatta, vezényelt Konrád Emma karnagy. A
hangversenyt követően a szervezők nevében Szász Enikő, a
Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke ebédre invitálta a
kórust abba a Református egy-

XXI. Bánsági
Magyar Napok
rendezvénysorozat
keretében tartott egy
koncertet a temesvári
Millennium katolikus
templomban.

ajátos nevelési igényű
gyermekek vették birtokba a nagybecskereki püspöki lakot 2016. május 7-én. A
törökkanizsai, padéi, hódegyházi, tiszaszentmiklósi, nagybecskereki és muzslyai sajátos nevelési igényű hittanosok
nevelőik, hitoktatóik kíséretében érkeztek Nagybecskerekre, ahol Dr. Német László SVD
püspök és az evangelizációs
csapat várta őket.
A püspök atya másodízben
látja vendégül sajátos nevelési igényű hittanosait, hogy egy
vidám délelőttöt töltsön velük és kölcsönösen megaján-

Dr. Német László
SVD püspök és az
evangelizációs csapat
várta őket.

dékozzák egymást a gyermekekkel.
A program a püspök atya
köszöntőjével kezdődött, aki
kérte a gyermekektől, mutatkozzanak be és mondják el,

honnét jöttek. A rövid bemutatkozást követően a missziós
csapat tagjai – a Pozsár házaspár, Ildikó és Zsolt, valamint
Csiszér László és zenésztársai
– foglalkoztak a gyerekekkel.
Isten végtelen szeretetéről beszéltek nekik, evangelizációs
énekeket énekeltek, mutogattak, tapsoltak, mozogtak.
A találkozó második részében a gyerekek átadták a püspök atyának az általuk készített
alkotásokat. Idén, az Irgalmasság évében azt kérték tőlük a
szervezők, hogy rajzolják le, hogyan segítenek. Voltak, akik két
rajzot is készítettek a témára,

BORBÉLY TIVADAR

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA, AZ ANYÁK NAPJA

házközösségi házba, ahonnan
valójában 1989. decemberében Tőkés László református
püspök házi fogságát töltötte,
és innen indult el a romániai
forradalom, mely a Ceaușescu
rendszer bukásához vezetett. A
finom és ízletes ebéd után Szekernyés János, ismert temesvári történész vezetésével délutáni sétára indultak a kórus tagjai, s megismerték a város sok
szép történelmi jellegzetességét, majd az esti órákban gazdag élményekkel indultak viszsza Nagybecskerekre.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK TALÁLKOZÓJA NAGYBECSKEREKEN

Hogyan segítettem én?
S
„

A rendezvény szervezői
tarka művelődési műsort is
készítettek, melyben bemutatkoztak a muzslyai és lukácsfalvi kancsikások, valamint a hagyományápolók
két zenekara is. A szorgos
kezű asszonyok az odalátogatóknak nagyanyáink hagyatékából őrzött kézimunkák és régi tárgyak kiállításával kedveskedtek.

Édesanyák
köszöntése a
székesegyházban
A

de minden hittanos eleget tett
a kérésnek. A gyerekek bemutatták alkotásaikat, s röviden
elmondták, milyen munkálatokban segítenek legszívesebben. A főpásztor miután mindenkitől átvette alkotását, minden hittanost édességcsomaggal jutalmazott, majd megvendégelte őket kísérőikkel együtt.
Abban a reményben köszönt el
a gyermekektől, hogy egy év
múltán egy vidám evangelizációs délelőttön ismét találkoznak a püspöki lakban.
KOVÁCS SZÖSZILL
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

nyák napján a nagybecskereki székesegyházban msgr. Gyuris László plébános köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, kiemelve családjuk és a közösség életében betöltött szerepüket. A szentmise keretében Makán
Anton középiskolás egy Bach művet adott elő orgonán,
így kedveskedett a jelenlévőknek, míg az óvodás Győri
Ervin egy énekkel köszöntötte édesanyját, nagymamáját és minden jelenlévő anyát, nagyanyát.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Bega 2016. felvonulás
B

ega 2016. néven tartották meg Nagybecskerek
főterén a hadsereg, illetve
a győzelem napi központi
ünnepséget. A katonai felvonuláson jelen volt Tomislav Nikolić köztársasági elnök, Ljubiša Diković
vezérkari főnök, valamint
a kormány több tagja. A díszfelvonuláson több mint
1300 katona vett részt,
köztük a díszgárda tagjai

is, akik látványos fegyverforgatásukat is bemutatták
a téren szép számban öszszesereglett nagybecskereki polgároknak.
Az ünnepség keretében
több mint negyven különböző fegyvert és haditechnikai eszközt láthattak az
érdeklődők, a főtér felett
elhúztak a légvédelmi egységek is, a Begán pedig a folyami hajóraj is.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
Продајем кућу 100m2, у Вршцу,
Улица Јоргована 18. Тел. 060/49492-52 или 838-915.
Продајем кућу у Павлишу,
Улица С. Стефановића 1А, на плацу
од 5 ари, куће је 150m2 и 80m2. Тел.
060/634-86-69 или 838-915.
На продају кућа на 7 ари плаца,
у Вршцу Страхињића Бана 6. Тел.
013/806-627 и 013/837-472.
На продају плац од 1.140 m2 у
Ловћенској улици и њива од 61
ари, у потезу Слатина. Тел. 064/42529-55.
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.
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.
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.
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. 063/76759-25.
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.
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. 060/4456-004.
Хитно на продају кућа
(новоградња) са окућницом,
велики плац, амбар, кочине,
50 садница воћа у роду, у
Павлишу. Тел. 013/2891-088.
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.
Продајем (издајем) стан
30 m2, у Улици Светозара
Милетића 2б, поред Школе
„Вук Караџић“. Тел. 062/282112 или 069/417-28-49.
Продајем нову приземну
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел.
064/120-16-22.
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

Број

1064

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 061/2080-790.
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. 21016-40
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.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
име и презиме даваоца купона

потпис

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

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.
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,
2
површине 2.083 m , могућа
замена за стан. Тел. 820-190 и
064/423-68-11.
Продајем кућу у Новом
Саду, Ветерник, површине
250m2, од тога 70 m2 уређено
за становање са намештајем.
Плац 500m2 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 064/6484-826.
Продајем нову кућу 200m2,
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена
уз доплату. Сваки договор је
могућ. Тел. 063/89-09-896.
Кућа на продају, површина
800 m2, са великом баштом ,
налази се у Другог октоба 83.
Тел. 28-24-853 или 064/51-06906.
Хитно продајем плац и кућу,
може посебно или заједно. На
почетку Гудуричког пута. Тел.
063/725-49-47.
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.
Продајем кућу-стан, у
центру Панчева, улична страна
13 м, са два улаза (укњижена).
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79722.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца, ул. Јанка Катића
9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 064/87844-09 и 063/70-144-81.
Продајем кућу 20 m2, у
Белој Цркви, или мењам
за стан 40 m2 Београд, кућа
има плац 10 ари и добро је
опремљена. Тел. 851-946
Продајем локал у ТЦ Бахус,
улица Вука Караџића. Тел.
063/86-29-749.
Продајем
једнособан

стан од 36 m2, у Улици Никите
Толстоја бр. 1, приземље, улаз
2/2, цена по договору. Тел. 893116 и 063/85-73-135.
Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца (9мх60м) ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин,
башта. Веома повољно. Тел.
064/87-84-409 и 063/70-144-81.
Продајем локал у Улици
Подвршанска 17, површине
135 m2. Тел. 064/123-17-56.
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем гарсоњеру 28 m2.
Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан стан
у згради на Војничком тргу,
5. спрат, лифт, тераса, бокс
у подруму. У добром стању,
усељив одмах, директно од
власника (без агенцијске
провизије).Цена 37.000 ЕУР,
063/85-48-481
На продају кућа у Павлишу.
Тел. 062/471-511.
Издајем или продајем
локал 135 м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан
у центру Алибунара.Тел. 304914 или 2101640.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара Тел.
064/459-68-04 или 210-16-40.
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем приземну кућу
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул.
Јанка Катића 9, струја, вода ,
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 064/87-84-409 или 063/70144-81.
На продају двособан
стан 52 м2 + бокс у подруму,
на 1. спрату, ул Архитекте
Брашована 8/6 Вршац, преко
пута Пољопривредне школе,
грејање на плин, усељив
одмах. Цена 25.000 евра није
фиоксна. Тел. 064/149-94-20 и
013/415-083.
Продајем јако повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража,
шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
Продајем стан у згради
на Војничком тргу, 5. спрат,
лифт, тераса, бокс у подруму, 2
климе. Стан је двособан, с тим
сто се може без много улагања
претворити у трособан. У
добром стању, усељив одмах,
директно од власника (без
агенцијске провизије). Цена
37.000 ЕУР. Тел. 063/85-48-481.
На продају кућа у Павлишу
са великим плацeм. Тел.
062/471-511.
На продају плац у граду
од 17 ари, доступни су струја,
вода, канализација, телефон...
Тел. 064/124-75-57.
На продају локал, 50
квадрата, на Тргу Светог
Теодора. Тел: 062/570-100,
063/8541-269
Продајем
стан
на
Војничком тргу, зграда број
19., 61 м2, двособан, грејање
сопствено, у добром стању,
пети спрат, лифт, две климе.
Тел: 063/85-48-481.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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. 064/35-12026.
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. 063/347763.
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 гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152245.
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. 061/71805-87.
Издајем
лежаје за
преноћиште групи радника,
самаца, са купатилом. Цена
повољна. Тел. 063/551-403.
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. 064/130-8490 (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 m2. Тел.
064/248-72-90 и 064-155-99-40.
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. 061/7189-109.
Издаје се стан у Београду,30
m2, опремљен намештајем,
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централно грејање. Тел. 061/29411-63.
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
једнособан
стан,
намештен, у Новом Саду,
Суботички булевар. Повољно. Тел.
013/831-587 и 064/ 215-46-83.
Издајем намештен једнособан
стан у центру. Стан има централно
грејање, кабловску , интернет, wi
fi. Тел. 062/250-963.
Издајем намештену гарсоњеру,
Београд, Карабурма, ул. С.
Аљендеа. Почетна аутобуска
станица. Тел. 013/834-324 и 063/7731-585.
Издајем или продајем локал у
ТЦ Бахус, улица Вука Караџића,
слободан од 1. марта 2016. Тел.
063/86-29-749
Младом брачном пару потребан
празан
или
полунамештен
једнособан стан или гарсоњера,
или мања кућа. Тел. 064/235-48-54
и 063/745-24-22.
Двособан намештен стан за
издавање, у Вршцу, Васка Попе 5.
Тел. 013/831-521 и 069/243-93-34.
Издајем гаражу у центру. Тел. 2839-461.
Издајем локал у Улици Жарка
Зрењанина 77, површине 33 m2.
Тел. 063/894-91-63. звати после 16
сати.
Издајем намештену кућу у
Озренској улици на Гудуричком
путу. Повољно. Тел. 063/325-117
Издајем локал у Улици
Подвршанска 17,
површине
135m2. Тел. 064/123-17-56.
Стан за издавање опремљен,
клима, кабловска, интернет,
веш машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-74-24.
Издајем намештен једнособан
стан на Војничком тргу. тел.
064/129 - 40 - 62
Издајем кућу у Бихаћкој, близу
Миленијума. Тел. 065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у Жарка
Зрењанина бр. 77. Тел. 063/894-9163.
Издајем стан у центру града,
празан 65м2, први спрат, Дворска
18, код позоришта и гаражу у
дворишту. Тел. 013/834-058 и 064/
494-33-94.

РАЗНО
На продају дечији бицикл са
помоћним точковима. 064/5983898
Продајем писаћи сто (дрвени)
тел. 060/84-35-097.
Чувала бих старију женску
особу. Тел. 013/805-142 и 063/8779525.
Повољно продајем кауч са
две фотеље, четвороделни регал,
више бицикала, два плинска
бојлера за купатило. Тел. 063/2805-99.
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. 805911 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.
Продајем термоакумулациону пећ 3,5 kw, нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Продајем
ТА
пећ
„Магнохром“,
нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
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.
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.
Чувала бих децу, а деци
школског узраста помажем
у учењу (Завршила сам
Учитељски факултет). Тел.

064/511-88-82.
Чувала
бих
децу
или помагала у кућним
пословима. Тел. 064/511-8882.
Потребна млађа женска
особа за помоћ средовечном
човеку у кући. Награда по
договору. Тел. 066-939-25-49.
Продајем празну бутан
боцу, плинске пећи, плинске
бојлере и котао на гас 24 kw.
Тел. 013/21-01-623 и 063/482418.
Припремала бих оброке,
код мене, по договору,
старијим особама и водила
бригу о домаћинству.Тел.
061/205-99-00.
Продајем
очувани
трпезаријски сто 120х80 +2х40
и 6 столица, храстовина. Тел.
831-594.
На продају потпуно нова
собна пуна врата димензије
195х85.
Повољно.
Тел.
066/939-25-49.
Математика, крајње је
време да почнете припрему
за пријемни за факултет. Тел.
283-94-61.
Продајем
половна
балконска
(80х140
цм
„Словенијалес“), очувана, са
дуплим стаклом и пластичним

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
ролоом. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну,
исправну, моторну мешалицу
за бетон. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нова сљемена
од јачег поцинкованог лима,
за постављање на врх крова
или као заштита зида од ½
цигле (уместо каљева), 3 ком.
Л=2,70 м /ком. Тел. 064/12317-56.
На
продају
шиваћа
машина „Унион“ (руска) само
глава, веома очувана. Тел.
064/123-17-56.
На продану нова бокс
врећа
за
тренирање
(вишебојна), годину дана
гаранције, са унутрашње
стране велика појачања,
дупло дно (фи 35цм х120цм).
Тел. 064/123-17-56.
На продају пластични
спојлер
(дефлектор)
за
кров аутомобила за лакшу
вучу ауто риколице и мању
потрошњу
горива.
Тел.
064/123-17-56.
На продају половна,
очувана, комплетна, оргинал
фабричка ауто кука (немачка)
од аудија 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем полован, очуван
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка),
први власник, са кожном
футролом, само лицима са
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају полован,
очуван пиштољ ЦЗ-7,62
(тетејац), први власник, само
лицима са дозволом. Тел.
064/123-17-56.
На продају половна
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“ ) и предњи
лимени блатобран од Пјађу
„Веспе“ ПХ 200 Е Тел. 064/12317-56.
Купујем дечје кревете на
спрат. Тел. 013- 838-950.
Купујем шиваћу машину
„Јадранка“ може и неисправна.
Тел.013/2101-623.и 063/482-418.
Хитно потребан посао
скромној жени код старијих
лица, нега, рад у кући.
Плаћање на сат или пуно

радно време. Повољно. тел.
064/205 - 99 - 00
У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у
боји. Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну гитару
одличног звука.Тел. 21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40
евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну
исправну мешалицу за бетон.
Цена 100 евра. Тел. 064/12317-56.
На
продају
шиваћа
машина „Унион“, руска, нова,
само глава, очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
На продају нова сљемена
од јачег поцинкованог лима,
за постављање на врху крова
или као заштита зида од1/2
цигле (уместо каљева), 3 ком.
Л=2,70 м/ком. Цена 7 евра
ком. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања,
дупло
дно.
(фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању портрошњу
горива. Цена 30 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
половну,
очувану, комплетну, оргинал
фабричку ауто куку (немачку)
од Ауди-а 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
За продају машина за
прање веша, италијанска,
Елин, исправна у одличном
стању. Цена 65 евра. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и
064/915-88-35.
На продају комода за
ципеле (може и као ормарић),
сточић
дрвени
(собни),
оградицу за бебе, фрижидер,
сто трпезаријски са шест
столица, две фотеље, тросед,
сет (3 комада) стаклених
сточића,
врата
дрвена,
пластичну бурад. Тел. 833-806
и 069/129-53-12.
Продајем плинске бојлере,
пећи, шпорете и делове за
исте, може са уградњом и без.
Тел. 064/351-20-32.
Услужно
вршим
култивирање мањих башта
у Вршцу и околини. Долазим
на вашу адресу. Тел. 063/8321772.
Продајем
фрижидер
„Горење“ са комором. Цена 50
евра. Тел. 064/186-52-44.
Купујем старе изгореле

склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте
од склопки изгореле. Тел.
060/358-62-09.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
Продајем плац од 3186м2, у
Думбрави, Месић, има струју и
воду, погодно за пчеларе. Тел.
060/022-01-28
Два кавеза за коке носиље
за продају са изронилицама
и појилицама. Цена једног
кавеза је 20 евра. Тел. 063/1121-270.
Вршим услужно поправку
плинских уређаја: шпорета,
бојлера, пећи, решоа са
гаранцијом до 12 месеци. Тел.
063/482-418 и 2101623.
OSB плоче за подашчавање
кровова. Цена 296 дин м2.
Превоз на адресу. Тел.062-437236
Чувала бих старије особе.
Тел. 064/313-44-64.
Издајем подупираче. Тел.
064/150-01-45.
Чувала бих децу, жена
средњих година, има искуство.
Тел. 065/546-95-13.
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита на
Гете институту. Тел. 013/853783.
Чувала бих старије особе.
Тел. 064/313-44-64.
Продајем свиње од 100 кг.
Цена по договору (Загајица).
Тел. 064/219-30-27.
Продајем празну бутан
боцу 10кг, плински бојлер
за купатило (сервисиран,
исправан, са гаранцијом) Тел.
2101-623 и 063/482-418.
Издајем гаражу у центру
града, код Позоришта. Тел.
013/834-058 или 064/494-33-94.
На
продају
прозори
двокрилниса
ролетнама,
тучани казан 80 литара за
топљење масти, машина за
шивење „Багат“. Тел. 837-180.
Тражим старију кућу са
помоћним просторијама да
станујем са ћерком од 15
година. Чувао бих, одржавао
и живео у њој дуже времена.
Кирија по договору. Тел.
061/20-63-014.
На продају две веш машине
„Горење“ и „Ардо“, потпуно
исправне и у одличном стању,
цена 50 и 70 евра. Фрижидер
„Горење“ исправан цена 40
евра. Тел. 064/429-06-14.
Продајем:
дрвене
жалузине за прозоре и
балконска
врата,
ауто
приколицу и куку за „заставу
101“, метални светларник са
орнамент стаклима, бојлер

„горење“ од 10 л, два фото
апарата
полароид,
нов
дрвени прозор са пластичном
ролетном и машину за
центрифугирање веша. Тел.
061-187- 89-30.
Мушкарац
пензионер
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму.
Тел. 062/158-44-39
На
продају
“Симпо”
гарнитура, кауч, витафон,
ратан гарнитура за терас,
гарнитура за купатило, туш
када и кабина са осталом
белом санитаријом, бутан
боце (2 ком.) Тел. 062/80316-06
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима
и средњошколцима, такође
услужно радим припрему за
штампу, дизајн, прелом. Тел.
069/62-66-99 и 063/742-20-13.

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

Продајем Ладу караван,
офарбана, мотор и гуме
одличане, тек регистрована.
Може и замена за разно. Тел.
063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д.
Тел. 065/835-82-50.
Продајем 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.
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 „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.
На продају две машине за
прање веша, исправне у одличном
стању. Цена 50 и 70 евра. Тел.
064/429-06-14.
Продајем Ладу 110, 1500
кубика,16 вентила, 2004. годиште,
регистрована од јула 2016. Тел.
064/128-46-98.
Купујем „заставу 101“ у
исправном стању, регистровану и да
нема уграђен гас. Тел. 063/482-418.

У четвртак, 19. маја је 10 година од када није са
нама наш

Драги Ђокић
6.05. 1929 – 19. 05. 2006.
Никад заборављен, заувек у нашим срцима.
С љубављу и поштовањем твоји : супруга
Никица, син Жарко, ћерка Љиљана, брат Тиосав,
зет Милорад и снаха Мерима, унуке Јелена и
Миња, праунука Јана.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

О БРОКОЛИЈУ И РОМАНИМА

ШТА ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО КЛАСИЦИМА СВЕТСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ И БРОКОЛИЈУ?

Када сте последњи пут јели броколи? Можда сте
приметили да, ако одломите једну „гранчицу“, добијате
мању копију целог броколија. Структура броколија –
дршка и глава – понавља се у његовим деловима. Када
би ми били такви, наше ноге би имале своју главу, труп
и ноге. Ово значи да је структура броколија фрактална,
а да наша (срећом) није.
Један од најскорије откривених (и најнеобичнијих)
носилаца фракталних структура је – белетристика. И
то не било која: Институт за нуклеарну физику Пољске
академије наука открио је да су, од свих романа,
најфракталнији романи тока свести. Ово необично
откриће произашло је из анализе фракталности око
стотину најпознатијих дела западне књижевности, од
Шекспира и Библије до Џојса и Хенрија Џејмса.
БЕСКОНАЧНОСТ СТРУКТУРЕ
Фрактал је математички објекат чији поједини
делови понављају структуру целине. Идеални
математички фрактали се бескрајно понављају –
као да се са сваке одломљене гранчице броколија
може одломити мини гранчица са које се опет може
одломити још мања… и тако унедоглед.
У односу на математичке фрактале, они „природни“
као што је броколи ограничени су на најчешће једно
или два понављања. И нису ретки уопште. Крвни
судови, посебно у плућима, имају фракталну структуру,
као и мреже речних токова. Математичари нису баш
сигурни зашто је то тако.
У случају крвних судова, таква структура може
имати еволутивне предности: олакшава доток и проток
крви у органе. Код појава као што су мреже речних
токова, други природни закони могу бити у игри. Беноа
Манделброт, чувени математичар који је први увео
појам „фрактал“ седам десетих година прошлог века,
бавио се фракталном структуром морске обале Велике
Британије.
Фрактали су врло еклектично поље математике,
али нису само „игра стаклених перли“. Имају широку
практичну примену. Довели су до изума фракталне
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ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Маестра, Л. С. Хилтон
2. Права историја света, njuz.net
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4. Иследник, Драган Великић
5. Казна за грех – Књига успомена, Јелена
Бачић Алимпић

антене, која би због примопредајних предности
могла постати стандардни део опреме мобилних
телефона. Фракталне структуре користе се у свакаквим
компјутерским моделовањима, као што је нпр. случај са
моделовањем планинских венаца.
ФРАКТАЛНИ ПОРТРЕТ ЈЕДНЕ ЛЕДИ
Пољски научници су статистичким прорачуном
мерили фрактално понављање дужина реченица у
великим делима. Ово понављање је фрактално уколико
се однос дужина реченица у једном пасусу понавља
на нивоу поглавља, па опет на нивоу целе књиге.
Значи да, ако је нека реченица у просеку дужа од
осталих реченица у једном пасусу романа за одређену
вредност, она ће бити дужа од осталих реченица у
једном поглављу такође за макар приближну вредност.
Истраживачи су заправо открили сличност између
структура пасуса, поглaвља и целе књиге.
Истраживачи су „дужину реченице“ дефинисали
бројем речи, али су испитивањем другачијих мера,
као што је број карактера, добили исте резултате: нека
од највећих дела западне књижевности су на овај
начин фрактална. Нису сва; У потрази за изгубљеним
временом Марсела Пруста и није баш импресивна у
том пољу, али зато Стари завет и Портрет једне леди и
те како јесу.
Истраживање је показало да су „најфракталнији“
романи тока свести, као што су Уликс илиТристрам
Шенди. Штавише, романи тока свести су показивали
особине тзв. мултифрактала – структура са више од
једне фракталне димензије. Апсолутни шампион
јеФинеганово бдење Џејмса Џојса, по многима такође и
једна од најтежих књига досад написаних.
Чињеница да су некa од најцењенијих дела западне
књижевности фрактали нам можда може нешто рећи
о корену нашег укуса када је у питању писана реч.
Наравно да ни Џојс ни Шекспир нису планирали своје
реченице тако да из дела извире фрактална структура.
Али да ли су пратили нешто дубље – некакву квржицу у
глави која нам понављајуће обрасце чини привлачним
и лепим – то је већ могуће.
Извор: elementarium.cpn.rs

ТОП ЛИСТА МАЛЕ
ЛАГУНЕ
1. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
2. Какаград, Срђан Драгојевић
3. Моја књига тајни за девојчице, Група
аутора
4. 101 чињеница коју треба да знаш о
животињама, Група аутора
5. 101 чињеница коју треба да знаш о
диносаурусима, Група аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП
ЛИСТА
1. Ничим изазван – Одлазиш?
2. Едо маајка – Ојојој
3. Луце – Догодила се досада
4. Бро – Зар има нека...?
5. В.И.П. – Брже, јаче, боље
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ПРАЗНИЦИ УМАЊИЛИ ПРОМЕТ НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом
посете
Породилишту
Опште
болнице Вршац, репортер
„Вршачке куле“ затекао је
четири мајке са бебицама.
За успомену на прве дане
својих малишана, радо су
се фотографисале: Ивана
Стојановски из Беле Цркве
са девојчицом Мајом,
својом другом ћеркицом
(старија
Милица3,5
године),
Вршчанка
Сузана
Цветковић
са
малом Кристином, чији
долазак кући нестрпљиво
очекује старија сестратрогодишња Ана, затим
Драгана Албрехт из Ватина
која је родила четврто
дете- сина Петра и Драгана
Дубачкић из Вршца која
је на свет донела лепог
дечака Богдана Аничића,
своје прво дете.
Ј.Е.

Драгана Албрехт

Ивана Стојановски

Сузана Цветковић

Драгана Дубачкић

ЦЕНЕ И ДАЉЕ РАСТУ
Скраћена радна недеља донела је мањи промет,
али и општи раст цена на организованом берзанском
тржишту у Новом Саду. Налазимо се у периоду за који
није карактеристично да цене континуирано расту,
осим ако вегетативна кондиција усева и пренете
залихе најављују мање приносе, односно мању понуду
за наредну економску годину. С обзиром на добар
изглед усева и на евидентно велике прелазне залихе,
помало чуди овај изражени ценовни раст. Подаци од
свега 200 тона прометоване робе, чија је финансијска
вредност 3.839.000 динара , вишеструко су мањи у
поређењу с оним из претходне недеље.
Кукуруз је највећи тржишни добитник у текућој
економској години. То је сада већ сасвим евидентно.
Цена жутог зрна је у недељи за нама дошла до нивоа
од 19,25 дин./кг (17,50 дин./кг без ПДВ-а), што је од претходне недеље раст за 3,54%.
Уједно, то је нов овосезонски ценовни рекорд и истовремено ниво цене који је за
преко 12% виши него у истом периоду прошле године. За разлику од пшенице,
светски биланси кукуруза нису толико напрегнути, па се то види и на тржишту. Знатан
извоз у априлу и све тање залихе подстичу на раст цене. Где је горња граница раста
цене, сазнаћемо врло брзо, можда већ следеће недеље.
Пшеницом се у протеклој недељи трговало у распону од 17,30 дин./кг без ПДВ-а па
до 17,50 дин./кг. Просечна цена износила је 19,18 дин./кг (17,43 дин./кг без ПДВ-а), што
је за 0,89% више од оне из претходног периода. На светском тржишту нема значајнијих
поремећаја који би у дужем периоду држали цену хлебног зрна на високом нивоу, па
је питање одрживости даљег раста цене и на нашем тржишту.
Продеx бележи највећу вредност у последњих осам месеци. Наиме, вредност овог
берзанског индекса последњег дана прошлонедељног трговања зауставила се на
позицији од 210,06 индексних поена, што је раст за 2,41 индексни поен од последњег
радног дана у претходној недељи.
Фондови су и ове недеље били значајан фактор на америчким берзама. Иако
су почетком недеље улазили у дуге позиције, што је утицало на раст цена, у
другој половини недеље излазили су из тих позиција гурајући цене надоле. Од
фундаменталних фактора истицало се једино одлично стање пшенице у америчким
равницама. Процене да је пшеница у много бољем стању од очекиваног, као и
одличан напредак сетве кукуруза и соје додатно су обарали цене.
Пшеница је за 4,47% јефтинија него крајем прошле недеље, док је цена кукуруза
нижа за 2,37%.
Упркос берби соје у Бразилу, цена зрна је почетком недеље расла под утицајем
високе потражње. У другој половини недеље цена је ипак пала, и то за 1,53%. Сојина
сачма је за 3,01% скупља него крајем претходне недеље.
У Будимпешти је цена пшенице нижа за 1,60%, док је новопосматрани фјучерс на
кукуруз скупљи за 4,49%. У Паризу се пшеницом трговало по цени која је за 1,60%
нижа, и кукурузом чија је цена за 0,77% виша него прошлонедељна.
Почетак априла био је доста миран, како ценовно тако и по обиму берзанског
трговања. Раст потражње, пре свега од стране извозника, повукао је за собом и раст
цена основних пољопривредних производа, што је резултирало већим берзанским
трговањем. Укупно је прометовано 3.845 тона робе, финансијске вредности 77.505.500
динара, што је за 22,32% односно 20,48% мањи промет од мартовског.
Кукуруз је обухватао готово две трећине берзанског трговања. Цена је имала
узлазни тренд, па је уједно забележена и највиша овосезонска цена у појединачном
берзанском трговању, а која је износила 17 дин./кг без ПДВ-а. Пондерисана цена
меркантилног кукуруза у априлу износи 16,54 дин./кг (18,19 дин./кг са ПДВ-ом), што је
за 5,55% више него у марту.
Кукуруз с повећаном влагом до 16% прометован је по 15,50 дин./кг (17,05 дин./кг
са ПДВ-ом).
Иако временски услови погодују развоју пшенице, која је у одличном стању за
ово доба године, како код нас тако у свету, цена пшенице ипак је бележила раст.
Након пада цене хлебног зрна рода 2015. на најнижи ниво од 15,60 дин./кг без ПДВ-а,
узлазни тренд из марта настављен је и током априла. Цена се кретала од 16,20 дин./
кг до 17,50 дин./кг без ПДВ-а, док је пондерисана цена износила 16,97 дин./кг (18,67
дин./кг са ПДВ-ом), што је за 6,33% више него претходног месеца.
Раст цене забележен је и на тржишту соје. Зрно је од претходног месеца поскупело
за 4,22%, док је пондер износио 39,81 дин./кг са ПДВ-ом (43,79 дин./кг без ПДВ-а).
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 5, БРОЈ 53, 25. MAJ 1979.

ДА СЕ ЗНА КО БРИНЕ О ЗГРАДАМА И
СТАНОВИМА
Покрајинским Законом о остваривању посебног друштвеног
интреса у ОУР који обавља комуналне делатности, утврђено је које
од ових делатности су од посебног друштвеног интреса, с тим што је
општинским скупштинама остављена могућност да својим одлукама
такав третман дају и другим комуналним делатностима.
У нашој општини је доношење такве одлуке иницирала СИЗ
становања, јер су у овој области, после укидања стамбеног предузећа,
настали велики проблеми када је у питању одржавање стамбених
зграда и станова. Стога је Скупштина општине усвојила текст одлуке
којим се и вршење послова одржавања стамбених зграда и станова
уврстило у делатност од посебног друштвеног интреса нс подручју
наше комуне. Сврха ове одлуке је, дакле, да се послови одржавања
стамбених зградаи станова пренесу у надлежност одговарајуће
комуналне организације удруженог рада и на тај начин обезбеди
њихово нормално обављање.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (19)

I КЊИГА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 15, БРОЈ 222, 20. СЕПТЕМБАР 1989.

СТАРО ДОБА

НАФТА ДО КОЛЕНА

Запослени у РО „Транспорт“ седам-осам година мирне савести
из економског дворишта фекалије као и нафту и уље из мотора
испуштају у оближљи канал. Њихове комшије преко пута , у улици
Васе Пелагића, пре две године написале су представку инспекцији,
али од тога нису имали никакве вајде.Зато су пре месец дана гневни
били код Анке Стојшин, в.д. председника СО Вршац, након чега
је уследио заједнички разговор са надлежнима о решавању овог
проблема.
Први човек „Транспорта“ Душан Шејат испунио је обећање
колектива и канал је недавно очишћен. Међутим, због недостатка
пара трајно ће ово питање бити решено тек за годину дана.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 433, 21. ЈУН 1999.

САМОДОПРИНОС ЗА КУЛТУРУ

Народни музеј у Вршцу, један од најстаријих и најбогатијих
музеја у Војводини, ових дана завршава послове на уређењу
фасаде нове зграде познате под именом „Конкордија“. Зграда је
истина додељена још давне1965. године, али је због потребе
школства пренета на Музеј тек 1987. године. Тако су створене
почетне могућности да Музеј организује сталну поставку, наравно
пошто се зграда доведе у стање коришћења за ове потребе. Музеј
је иначе свој рад започео у овој згради изложбом организованом
давне 1894. године.
Од тада је извршена поправка крова и измена црепа са уличне
стране, замена дотрајалих олука, уређење уличне фасаде са
обијањем и новим малтерисањем враћајући при томе елементе
грађевине које је имала на почетку. Ових дана се ради на бојењу
фасаде и прозора.
Ове године смо добили средства за израду пројекта за
грађевинске радове водоводну и електро инсталацију, грејање.
Све ове радове смо углавном изводили средствима СИЗ-а
културе Војводине. Обезбеђено је око 130.000.000.- динара
неповратних средстава.
Даљи послови на уређењу унутрашњег дела захтевају знатна
финансијска средства због чега смо и покренули иницијативу
за увођење самодоприноса пошто би на тај начин обезбедили
средства за партиципацију код СИЗ-а културе Војводине. Заправо
обезбеђујући наше учешће у износу од 50% можемо очекивати
издвајања и шире друштвене заједнице- Војводине- која је до
сада показала спремност да улаже у уређење нашег музеја који је
најстарији и најбогатији музеј у Војводини са материјалом који има
значај за културу и шире од граница Покрајине односно за Србију
и Југославију.
Не успемо ли да обезбедимо срдства радови на уређењу
ће да стати, и до сада уложена средства ће апсолутно бити
девалвирана чекајући следећих 5 година и нови самодопринос.
Треба напоменути да култура није имала до сада већа улагања, а да
потребе итекако постоје.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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СРЕДЊИ ВЕК

Сеоба народа. – Стара насеобина у „великом риту“, - Хуни, Авари и Бугари. – Средњи век у Угарској. – Лажни
гласови о егзистенцији Вршца у 13., 14. и 15. веку. – Време кад је и узорак са чега је вршачка кула назидана.
– Њен стратегијски значај. – Прва вест о томе да је Вршац у г. 1439. постојао. – Срби насељавају Вршац. –
Прва вест о врш. виноделству. Које су народности биле становници Вршца у средњем веку.
Готи, који су држали овај наш
предео, нису свуда поништили
рим. културу. Шта више, ми знамо,
да су за време њихове владавине
римске колоније и даље постојале.
Може се дакле узети, да је наш
предео продужио под њима свој
стари начин живота, и ако је за Рим
изгубљен био. Велики Константин,
за време којега је овај предео,
судећи по нађеном новцу, стајао је
у живом обрту са Југом, покушао
је до душе јошт једном да освоји
Дакију - али бадава.
Из овог времена знамо, по
нађеним старинама, за особену
насеобину које је у „великом риту“
постојала.
На овом делу ове млаке, која
покрај канализације јошт није
сасвим исушена, што се на плану
врш. Земљишта води под бр. XX и
који је у последње време више пута
под водама лежао, налазило се
јошт у г. 1879. на различне стране.
У априлу 1882. г. кад је она земља
разоравана, наишло се је поново на
многе ствари и у толикој количини,
да су оне и то с правом привукле
на себе пажњу учених археолога.
Старине, овде нађене, различне
су. Највише је било новца. Новац
је из времена цара Константина
великог (324-337) и његових синова
Константина II. и Констанција.
Осим једног или два комада новца
од тучи, остало је ситан бакарни
новац, 11 различитих врсти. Нашло
се је млого посуђе од иловаче са
дршком и без дршке и од свакојаке
величине и облика. Па и израда
је различна; ретко да имају шаре.
На једном хрбу констатоване су
шаре од паралелних таласастих
линија, а овакви се судови често
налазе из времена сеобе народа.
Уосталом судови са оваквима
шарама нађени су јошт у Нафалу,
Неограду, Полгардшомлову и у
гробовима Кестхеља, које је Виљем
Лип отварао.
Од
каменитих
направа
спомињемо један чекић и више

парчади од жрвања, један од
лисника из наших брегова. Нађена
је једна гвоздена секира и врх
копља карактера римског.Од тучи
гривне, обоци, копче, делови једног
дискоса, длета и неки објекти на
форму пачје главе, као религиозан
симбол. Затим је нађено млого
плочасто прстење од иловаче и
гранити-теракота, и напослетку до
20 комади зрна разне боје и облика
од камена далматина, стакла и неке
кречне масе.
Место где су ове старине
ископане налази се северно од
прилике 1500 корака од куће
под бр 413. железничког друштва
и знатно је по томе, што лежи у
једној од најдубљих партија овога
рита. Вредно је и то споменути, да
су ове ствари лежале врло плитко
под земљом и да су сабране са
више места у обиму од 3-4 м.
Све ово упућује нас на мисао, да
се је овде налазила насеобина,
која је своје домове градила на
древним стубовима, палисадама
(Pfahlbauten), што је и К. Торма, кад
сам му испричао за ово откриће,
сместа потврдио1).
Млога племена прастановника
у Европи живела су на језерима
и барама градећи своје домове
и стаје на древним стубовима.
Јошт је Иродот знао да су неки

трачки народи, између осталих и
Пеониани на језеру Прафиасу, тако
живели. Он нам је о томе оставио
и врло добар и потпун опис 2).
Г. 1854. нађена је у Швајцарској
прва оваква насеобина. После тога
откривени су палисади не само
у земљама Алпа, но и на северу
Европе, у Мекленбургу. Није овде
место да опширније расматрамо
ове
интересантне
споменике
некадашње културе, али свакако
две околности морамо споменути.
Прво да су људи, ма да су насеобине
на палисадима засноване у
старијем времену, живели на овај
начин кроз млоге векове, јошт у
доба гвожђа и Римљана; друго,
да људи ове периоде, када се није
знало за употребу метала, нису
били сурови дивљаци живећи само
од лова и риболова, већ да је то био
културно развијен народ, који се
бавио ратарством и сточарством,
садио конопљу, знао прести и ткати
платно.
Он
је
трговином
,
по
непосредним доказима стајао у
свезу с Југом или Ориентом. О
палисадама млађег постојања у
Европи за сада се ништа не зна, ма
да има дивљих племена у јужној
Америци и Африци која јошт овако
живе3).

1) Milleker B. : Ujabb délmagzarországi
östelepek, стр. 3-7. – слике на 2. таблици, на

жалост, нису добро испале.
2) herodot: Hist., Lib. V.c. 16.

3) Friedrich v Hellwald: Der vorgeschichtliche
Mensch. Leipyig 1880. стр. 555-601.
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ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У
ВОЈВОДИ СТЕПИ

ВОЈВОДА СТЕПА - МЛАДОСТ 25:21 (7:10)
Рукометаши Младости пропустили су прилику да победом
у 22. колу Друге Војвођанске лиге осигурају пласман у виши
ранг такмичења, Да би остварили циљ у преостала четири кола
неопходне су им три победе. Иако су важили за фаворита у Војводи
Степи, Вршчани нису приказали игру достојну претендента на
титулу. У првом полувремену остварили су три гола предности,
промашивши при том три седмерца и сијасет зицера. У наставку
су домаћи постали свесни да могу изненадити фаворита и ту
прилику су искористили уз обилату помоћ арбитара, најслабијих
актера меча. Податак да су играчи Младости имали 20 минута
искључења а домаћи играчи осам минута, доста говори о
судијском критеријуму. Уз све то Вршчани су последња два минута
играли са три играча мање у пољу. У наредном колу Младост у
Миленијуму дочекује Потисје Плетекс из Аде. Утакмица се игра у
ПЕТАК од 18 часова.
Резултати 22. кола: Раднички 1958 - Славија 31 : 31, Хајдук - Нова
Пазова 25 : 28, Потисје Плетекс - Беочин
31 : 28, Војвода
Степа - Младост 25 : 21, Сивац - Црвенка 2 27 : 19, Кљајићево Раднички (ЈТ) 31 : 20, Срем СМ - Младост ТСК (играно 11. 5.).

ФУДБАЛ
ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА

РАДНИЧКИ ШАМПИОН!

БАНАТ (ДУПЉАЈА) - РАДНИЧКИ 1927 (ВРШАЦ)
0:1
Фудбалери Радничког из Вршца три кола пре краја првенства
Општинске лиге Вршац - Бела Црква освојили су титулу првака и
изборили пласман у Другу јужнобанатску лигу исток. Изабраници
тренера Ненада Ћосића славили су минималну победу у Дупљаји,
што им је уз пораз директног конкурента, Виноградара из
Гудурице у Шушари (0:2), донело највећи успех од поновног
активирања клуба. У наредном колу Раднички на свом терену
дочекује Јединство из Орешца, а играчи, стручни штаб и управа
клуба на челу са председником Градимиром Рајином Грајом,
позивају навијаче да у недељу од 17 часова заједно прославе
титулу.
Резултати 11. кола: Банат - Раднички 0 : 1, Победа - Омладинац 1
: 4, Хајдук - Виноградар 2 : 0.

ШАХ
ПОЧЕЛА НОВА СЕЗОНА У БАНАТСКОЈ ЛИГИ

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ

Шахисти вршачког “Боре Костића” победом су започели нову
сезону у Бантској лиги савладавши Раднички из Ковина 3,5:2,5.
Ритишевци су такође успешно кренули декласиравши Карловчане
у гостима. Подсетимо игра се по измењеним пропозицијама ШСВ
тако да се игра на шест табли уместо на осам како је то било
претходне сезоне. У екипи сада мора бити бар један омладинац
или жена а може да се постави у састав на било коју таблу, без
обзира на титулу или рејтинг што важи и за остале играче састава.
У првом колу постигнутии су следећи резултати: Бора Костић
- Раднички 3,5:2,5 (Ђонин - Андрејевић 1:0, Басараба - Рађеновић
реми, Митрованов - Војиновић 1:0, Бућан - Милојковић 1:0,
Узелац - Василић 0:1, Мрђа - Ратковић 0:1), Банатски Карловац
- Униреа Ритишево 1:5 (Векић - Воина 0:1,Нешић Вукадин Ранков 0:1, Нешић Владимир - Кожа 0:1, Ђукановић - Журка 1:0,
Тица - Јовановић 0:1, Павловић - Радулов 0:1), Слога Пландиште
- Будућност (ББ) 5:1, ПАШК - Ковачица 3:3, Алибунар - Бата
Ћосић Опово 3,5:2,5.

СТРЕЉАШТВО
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У МЛАДЕНОВЦУ

ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ЈОВАНУ
СТОЈАДИНОВ

Такмичарка Уљме Јована Стојадинов обележила је други дан
врло масовног Првенства Србије серијском ваздушном пушком (Б
и Ц програм) у Младеновцу. Кући се враћа са две златне медаље.
Прво је победила у јуниорској конкуренцији, а у поподневном
делу програма била је најбоља и међу сениоркама.
Преосталих шест титула шампиона на равне части поделили су
стрелци инђијске Младости и пиротског клуба „Милорад Манчић
Лукањац“.
Сениорке, екипно: 1. „М.М. Лукањац“ (Латић, Јовановић,
Стефановић) 1.092, 2. Аранђеловац 1.084, 3. Уљма (Јована
Стојадинов, Тамара Гава и Тања Јанковић ) 1.077... Укупно 15 екипа.
Појединачно: 1. Јована Стојадинов (Уљма) 376, 2. Маја Латић („М.М.
Лукањац“) 374, 3. Младена Ристић (Аранђеловац) 369, 4. Јелена
јаковљевић (Смедерево) 368, 5. Тијана Усановић (Аранђеловац)
367... Укупно 56 такмичарки.
Јуниорска екипа СК Уљма освојила је четврто место на
Првенству Србије, бронзана медаља измакла је за један а сребрна
за два круга.

СТРАТЕГИЈА У СПОРТУ ВАЖНИЈА ОД НОВЦА
Некадашњи тренер кошаркашица Вршца и члан
стручног штаба сениорске репрезентације Србије
Богдан Буљ, у децембру 2015. године именован је за
селектора младе репрезентације Србије (У20), чиме
је млади вршачки стручњак, родом из Пландишта,
добио још једно велико спортско признање. Буљ
тренутно са младим српским репрезентативкама у
Београду обавља прву фазу припрема за Европско
првенство које се овог лета игра у Португалији.
Са каквим амбицијама ће млада репрезентација
Србије наступити на Европском шампионату?
- Циљ Кошаркашког савеза Србије је да што пре нађе
замену за играчице у нашој сениорској репрезентацији
које су на заласку каријере. Мој задатак, као селектора
У20 репрезентације је да тим играчицама обезбедим што
безболнији прелазак у А селекцију и омогућим им да се
што пре навикну на начин и стил рада и филозофију игре
у сениорском националном тиму.
Ко су нам ривали у групној фази такмичења?
- Најозбиљнији противник у првој фази Европског
првенства је Италија, а ту су још Немачка и Шведска. Треба
истаћи да је промењен систем такмичења тако да одмах
после групне фазе почињу елиминације. Репрезентација
У20 је већ имала једно окупљање, у фебруару, желео сам
да се што пре успостави систем рада са девојкама које су
играле у домаћем првенству. Изузетно сам задовољан
урађеним и тада, али и на овом окупљању. Званичан
почетак припрема за Европски шампионат је 4. јун и без
обзира што ће припреме бити скраћене, мислим да ћемо
старт такмичења (9. јул) дочекати потпуно спремни.
Ко чини Ваш стручни штаб?
- Стручни штаб чине Драган Ратковић, тренер саветник, практично спона између мене и селектора
сениорки Марине Маљковић, затим скаут Милош
Петковић и асистент Љубица Дрљача која има
двогодишње искуство у У20 репрезентацији.

ВРШАЧКА КОШАРКА У
МРАЧНОМ ТУНЕЛУ
Бивши тренер кошаркашица Вршца је
позитивно оценио резултат његових бивших
играчица и врло емотивно говорио о будућности
вршачке кошарке.
Имајући у виду околности у којима се радило
резултат кошаркашица Вршца протекле сезоне је
изванредан. Али шта даље? Нема стратегије, нема
идеје, дугови постоје према играчицама и тренерима,
пролонгирају се из године у годину. Вршац већ
три године има само сениорску екипу без млађих
категорија. Питам се где је ту будућност? Сваке године
је велики знак питања хоће ли клуб опстати. Клуб може
да функционише у условима рестриктивног буџета,
али само под условом да има јасну идеју. Уз одређене
жртве и велики рад клуб за две до три године може
поново да има играче и за мушку и женску екипу из
сопственог погона. Овако, без плана, без стратегије,
без визије, вршачка кошарка нема перспективу,
једноставно нема светлости на крају тунела.
Репрезентативке су искључиво из домаће лиге?
- Највећи број репрезентативки наступа у домаћој
лиги, највише играчица је из Радивоја Кораћа и Црвене
звезде. Има и девојака које су на колеџу у Америци, оне
ће нам се прикључити на званичном почетку припрема.
Лидер ове генерације, Александра Црвендакић, већ
има искуство играња у сениорској репрезентацији. Њој
је ово последња година у млађим репрезентативним
категоријама. Ова генерација младих кошаркашица
има доста искуства, испадала је и враћала се у Б
дивизију, а главни циљ је да у новембру, када сениорска
репрезентација игра последњи круг квалификација за
Европско првенство 2017. године, промовишемо неко
ново име из ове генерације.
За Вама је друга сезона у румунском шампионату.
Какав је учинак екипе Темишвара и да ли сте
задовољни?
- Темишвар је имао амбиције да се пласира међу
осам у првенству, али у изузетно турбулентној сезони
тај циљ није остварен. У децембру прошле године, када
смо били на једну победу за осмопласираном екипом
на табели, четири наше најбоље играчице, на којима
сам базирао игру, напустиле су нас јер их клуб није
на време исплаћивао. Једноставно, добиле су бољу
понуду а клуб није имао законских могућности да их
задржи јер није испоштовао уговор. Ангажовали смо две
румунске играчице, првобитно планиране да појачају
конкуренцију на тренингу, међутим, стицајем околности
постале су носиоци наше игре. Изборили смо опстанак и
тиме спасли сезону. Кроз шта смо све прошли, у клубу су
задовољни.
Упоредите квалитет румунске и наше лиге.
- Предност румунском првенству у односу на нашу

Тренер са визијом: Богдан Буљ
лигу дају стране играчице. Сви клубови су протекле
сезоне ангажовали по шест странкиња, претежно
Американки што је у старту лигу учинилом квалитетнијом
од наше. У клубовима наше лиге игра свега по једна или
две сениорке док су остало јуниорке а у неким тимовима
чак и кадеткиње. Квалитет румунске лиге појачавају и
репрезентативке које играју у домаћим клубовима.
Каква је ситуација са тренерима, колико је наших?
- Четворица Срба раде у Првој румунској лиги:
Мирослав Попов је четврту сезону у Алба Јулији, Пеца
Васић је поново у Трговишту, ту је и Бањалучанин Зоран
Микеш који са великим успехом води шампиона Румуније
Сепси из Сфунту Георгеа. Сем наших ту је још неколико
страних тренера, у Галацију ради један Португалац, у
Араду је од ове године Американац. Немам ништа против
румунских тренера, али ове које сам навео одржавају
висок ниво квалитета рада. Румуни сваке године уводе
новине када је у питању број страних играчица. Ове
године је било правило да једна домаћа играчица мора
да буде у постави, догодине се број странаца смањује са
шест на пет. Честе промене правила јасно говоре да још
увек лутају тражећи праву стратегију.
Србија је направила европски бум освајањем
титуле првака старог континента. Могу ли се и
убудуће од женске репрезентације Србије очекивати
успеси?
Начин рада и селектирања играчица у претходних
пет година донео је резултат. Тај рецепт наш национални
савез сада покушава да примени у раду са млађим
категоријама. Моје именовање за селектора У20
репрезентације и Милоша Павловића за селектора У18
репрезентације је уско везано са тим. Организован је
добар систем рада са младим играчицама по регионима,
сваки од региона има свог координатора чиме је је
створена широка и квалитетна база. Потребно је време,

Репрезентација Србије У20
две до три године, да опет имамо екипу кадру да се
одржи у европском и светском врху.
Имају ли клубови подршку Кошаркашког савеза
Србије у раду са младим играчицама?
Према мојим сазнањима клубови су имали доста
добру подршку Савеза. Мислим да код нас финансије
нису највећи проблем већ недостатак стратегије у
клубовима. Требало би их обавезати да направе пројекат
са јасном стратегијом од најмање четири године. Да то
буде услов да би савез клубу издао лиценцу за такмичење.
Као што клубови у Евролиги добијају лиценце на основу
пројекције буџета, тако би наши клубови били у обавези
да имају стратегију развоја за четири године и стручне
људе, са лиценцама, који ће ту стратегију спроводити.
То је једини исправан пут који може дати резултат на
дуже стазе невезано за финансије. Свуда је финансијска
ситуација тешка, али она не може бити изговор јер увек
ће бити људи који желе да раде. Убеђен сам да се новац за
позитивну причу може наћи и то ће Савез подржати. Знам
то, јер је Савез подржавао клубове и без стратегије кроз
разне облике финансијске помоћи, као и кроз спортску
опрему и реквизите.

СПОРТ

ПЕТАК • 13. мај 2016.

ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 25. КОЛО
Борац (С) - Раднички (НП)		
Железничар Раднички (Ш)
Раднички (СМ) - Банат		
Вршац - Дунав			
Бачка 1901- Оџаци			
Омладинац - Слога			
ТСЦ - Цемент			
Сента - Долина			

ГРАДСКИ СТАДИОН У ВРШЦУ ПОСТАО НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА

ВРШЧАНИ ПРЕГАЗИЛИ ДУНАВ
ВРШАЦ – ДУНАВ (СБ) 2:0 (0:0)

Фудбалери Вршца остварили су важну
победу против солидне екипе из Старих
Бановаца и наставили жестоку боррбу за
опстанак у друштву српсколигаша. Добра игра
у другом полувремену уз велику борбеност
били су пресудни да Вршац потврди врло добру
пролећну форму. Чиљеница да је у досадашњем
току пролећне сезоне Вршац освојио 17 бодова,
скоро дупло више него у 15 јесењих кола, још
увек не даје никакву гаранцију да је опстанак
осигуран. Међутим, много је важније што екипа
има много више вере у себеи што је приметна
сјајна атммосфера. Најзапаженији играч на
терену, а посебно у првом полувремену био је
искусни интернационалац Данило Белић који
је одиграо једну од најбољих партија откако се
вратио у матични клуб. Већ у 9. минуту Белић је
подигао на ноге навијаче Вршца када је сјајним
полуволејом погодио пречку Јовишићевог
гола. Гости нису били без амбиција, вребали су
прилику за контру и чекали грешку ривала, али
нису успели да упуте шут у гол за 90. минута. У

Шеф стручног штаба Вршчана
Јован Стефанов био је веома
задовољан и резултатом и игром
својих изабраника.
- За нас је од изузетног значаја
што се Ранков вратио у тим,
одбрана је сигурнија и сви играчи
су добили на самопоуздању.
Оно чему се посебно радујем
је подршка публике, мислим да
смо били један тим заједно са
навијачима, играчи су то осетили

Заслужена радост: Играчи Вршца после победе над Дунавом
76. минуту судија Зељковић је досудио играње домаће у вођство. Победу Вршчана потврдио је
руком на ивици шеснаестерца Дунава, Белић је бек Миловац када је после додавања Ђорђевића
оштро шутирао, Јовишић кратко одбио лопту, упутио неодбрањиву бомбу под пречку гола
а Пештерац је у маниру расног стрелца довео Дунава.

и дали максимум. Морам да
истакнем да без обзира што смо
у тешкој финансијској ситуацији
више нико не пита кад ће
плате, стипендије или премије.
Сви мисле само о спортском
резултату и остварењу циља, а
то је опстанак у лиги. Све је још
увек у нашим рукама, следи нам
најлашки меч у сезони, против
лидера на табели, Оџака. Немамо
шта да изгубимо а можемо

много да добијемо. Нећемо бити
комплетни, али који год састав
будем извео, неће на терен
истрчати са белом заставом.
У Оџацима неће наступити
шесторица играча, Тејин , Којић,
Ановић и Белић имају парне
картоне, док Сарајлин и Станков
још увек нису залечили повреде.
После тога следи нам чети
одлучујућа меча, наша рачуница
је да 7 бодова из тих утакмица
гарантују опстанак, јасан је
стратег Вршчана
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ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 24. КОЛО

Сјајна форма: Данијел Бељин и Марко Доновић
(Вршац јунајтед)
Меч Вршац јунајтед - Јединство игра
се у суботу на Градском стадиону од 16:30
часова.

10. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР “МИЛАН ЈАЊИЋ - МИША”

Фото: С. Сантрач

ПЕХАР ОСТАО У ПАВЛИШУ
играча рођених 2005. године и млађе.
Турнир је отворио Дејан Сантрач, заменик
председника Фудбалског савеза подручја
Панчево. На терену су највише показали
дечаци из Павлиша под вођством тренера
Милана Благојевића, који су најпре
савладали Младост са 6:0, а у финалу
Пролетер са 3:2. У утакмици за треће место
Пролетер је био бољи од Младости са 5:0.
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БАНАТСКА ЗОНА 25. КОЛО

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

Домаћи терен неосвојива тврђава:
Јован Стефанов

РАДНИЧКИ (З) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 1:1 (0:1)

Меморијални турнир “Милан Јањић
Миша”, посвећен великом ентузијасти и
спортском раднику из Павлиша, окупио
је традиционално, по десети пут, младе
фудбалере из јужног Баната. Учествовали
су Пролетер из Банатског Карловца,
Младост из Велике Греде и екипа домаћина
ОФК Павлиша. Љубитељи фудбала имали
су прилику да виде таленте из генерације
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Табела:

ЛИДЕР СЕ ПРОВУКАО

да заустави шут Џајског, чиме је лидер
првенства на волшебан начин избегао
пораз, скоро исто као што је јесенас
славио када су Вршчани на свом терену
прокоцкали гол предности и утакмицу
завршили са два играча мање.
-Честитам
мојим
играчима
на
борбености и одличној игри, показали
смо да имамо квалитет да се равноправно
носимо са најбољима. У наредном колу
желимо да потврдимо добру форму,
бићемо комплетни, у тим се враћа наш
најбољи играч Тимић. Јединство из
Банатског Карађорђева нам је јесенас
нанело један од најубедљивих пораза у
последњих неколико година (0:4) и желимо
да им се на прави начин реванширамо,
истиче стратег Вршчана Миша Бељин.

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

Козара - ЖАК			
Раднички (С) Будућност		
Полет - Славиа			
Јединство (БК) - Раднички (К)		
Раднички З. - Вршац Јунајтед		
Црвена звезда (РС) - Пролетер (БК)
Младост (Л) - Јединство (НБ)		
Слога - Слобода			

ВЕЛИКА БОРБА И СЈАЈАН ФУДБАЛ У ЗРЕЊАНИНУ У ДЕРБИЈУ 25. КОЛА БАНАТСКЕ ЗОНЕ

Меч у којем су се састале екипе
са тренутно најбољом формом у
Банатској зони у потпуности је оправдао
очекивања. Вршац јунајтед био је
за корак ближи победи у односу на
Зрењанинце, али изабраници тренера
Мише Бељина немају за чим да жале.
Освојен је бод који развејава и најмању
сумњу у опстанак и потврђује да је овај
састав пре почетка сезоне с правом
сврставан у ред најозбиљнијих кандидата
за титулу. Вршац јунајтед је повео већ у
2. минуту после одличне акције и шута
Уроша Ракића и све до финиша утакмице
одолевао како нападима одличног
ривала, тако и домаћинској арбитражи
судије Ранкова из Кикинде. Ипак, у 77.
минуту ни свемогући Доновић није успео
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Табела:

СТЕФАНОВ: ИГРАЧИ И НАВИЈАЧИ - ЈЕДАН ТИМ

2323

Партизан (У) - Будућност (А)		
Младост (В)- Динамо 1945		
Слога (БНС) - Младост (О)		
Црвена звезда - Јединство Стевић
Владимировац - Југославија		
БАК - Партизан (Г)			
Војводина - Борац (С)		

4:3
0:7
1:0
2:3
1:2
1:0
2:2

Табела:
1. Динамо 1945
23
2. Младост (О)
23
3. Слога (БНС)
23
4. Војводина
22
5. Будућност (А)
23
6. Јединство Стевић 22
7. Борац (С)
22
8. Вултурул
22
9. БАК		
22
10. Црвена звезда 23
11. Партизан (У)
22
12. Југославија
22
13. Младост (В)
23
14. Партизан (Г) (-1) 22
15. Владимировац 22
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ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 11. КОЛО
Банат - Раднички 1927		
Победа - Омладинац		
Хајдук - Виноградар			

0:1
1:4
2:0

Табела:
1. Раднички 1927
2. Виноградар
3. Хајдук		
4. Банат		
5. Омладинац (-1)
6. Победа		
7. Јединство

10
9
10
9
9
10
9

9
6
6
5
3
1
1

1
1
0
1
0
1
0

0
2
4
3
6
8
8

28
19
18
16
8
4
3

24 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. мај 2016.

NS 6102
NS 6140
ZA BERBU U KLIPU

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
BESPLATNI INFO BROJ 0800 000 021

www.nsseme.com

