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НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ТРШИЋУ

ВРШЧАНКЕ
ОСВОЈИЛЕ ДРУГО И
ЧЕТВРТО МЕСТО
Оља Пантелић, ученица 7. разреда ОШ „Јован
Стерија Поповић“, освојила је друго место на
Републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе, одржаном у Тршићу, 28. маја.
Успешан наступ остварила је и Ивана Галоња,
ученица 8. разреда ОШ „Младост“, која је била
четврта у Србији.
У јакој конкуренцији, Пантелићева је освојила
18 бодова од могућих 20. Републичком такмичењу
претходили су Општинско и Регионално где су
обе Вршчанке оствариле пласман за највиши
ранг такмичења у познавању граматике и језичке
културе.

ФОРМИРАН ШТАБ ЗА ЖЕТВУ ЖИТАРИЦА ОВОГОДИШЊЕГ РОДА

ПРИПРЕМЕ ЗА ЖЕТВУ

Штаб за жетву житарица рода 2016.
одржао је радни састанак, у Градској
кући, 6. јуна, коме су присуствовали
и председници месних заједница,
као и представници Пољочуварске
службе. На састанку су представљени
чланови Штаба и упознали се са
ситуацијом у атару.
-Дошли смо до закључка да би
жетва до краја месеца требало
да почне, као и да представници
месних заједница имају задатак да
пољопривредницима пренесу све
детаље овог састанка, упознају их са
плановима и стратегијом активности
Штаба, рекао је Милош Ђокић,
члан Градског већа задужен за
пољопривреду, и председник Штаба
за жетву. Дали смо им и правилник
о противпожарној заштити, који је
издало Министарство унутрашњих
послова.
Представници
Пољочуварске
службе
вршиће
свакодневно
инспекције, едукацију и анализу и
прикупљати информације које ће
редовно достављати Штабу за жетву.
-Имамо обавезу да свакодневно
информишемо
више
инстанце
- Покрајину
о резултатима
оствареним на терену што ће нам
омогућити Пољочуварска служба,
као
непосредни
извршилац,
нагласио је Ђокић. Пољочуварска
служба вршиће и своје редовне
активности: контролу механизације,
увид у стање на терену, да ли постоје
неки проблеми и ако не могу да се
реше да се то пренесе нама и да ми
покушамо да пронађемо решење
на нивоу локалне самоуправе, а
ако треба да све то подигнемо и на
вишу инстанцу. Задатак Штаба је да
координира активности са циљем да
се жетва обави како треба, да не буде
нежељених ситуација. Обилазићемо
терен свакодневно и трудићемо се
да се жетва уради квалитетно и у
року.
Према
тренутној
процени,
овогодишња жетва пшенице требало
би да да принос виши него прошле
године, изнад 5 тона по хектару. Под

Милош Ђокић, члан Градског већа за пољопривреду
пшеницом је у вршачком атару око
8.500 хектара и око 2.500 под јечмом.
Активности
Пољочуварске
службе у Вршцу обавља Панонија
безбедност од 2009. године.
Имамо 15 пољочувара
и они ће, као и до сада, обављати
своје обавезе, да од раног јутра
прате кретање стања на терену
и
благовремено
извештавају,
објашњава Владислав Комлушки,
саветник за Пољочуварску службу.
Ми
имамо
координирану
и
добру сарадњу са припадницима
Ватрогасне јединице и Полицијске
станице Вршац, као и Општинског
суда за прекршаје који благовремено
процесуира све проблеме које ми
уочимо у току жетве.
Сваки члан Штаба за жетву биће
задужен за по неку област везано за
радове скидање овогодишње летине
житарица, а међу приоритетима је
едукација пољопривредника како
да смање ризик и штету од пожара,
затим контрола механизације и да
ли учесници жетве не угрожавају
безбедност у саобраћају.
Ј.Е.

НЕ ПАЛИТЕ ЖЕТВЕНЕ ОСТАТКЕ !
Председник Штаба за жетву
Милош Ђокић апелује на
пољопривреднике да не пале
жетвене остатке.
-Закон је јасан, забрањено
је паљење жетвених остатака,
изричит је Ђокић. Казнена
политика је таква да је
прописана казна за физичка
лица од 10.000 до 50.000
динара, а за правна лица од
300.000 до милион динара.
Неће бити нико поштеђен, а
паљење ватре у атару не може
да се сакрије. Пољочувари
ће направити записник, биће
достављен суду и биће све врло
брзо решено. Зато апелујемо на
пољопривредне произвођаче
да не пале жетвене остатке.
Постоје много квалитетније
агротехничке мере од паљења
остатака након жетве.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

ОТВОРЕНА „НАША МАЛА ПИЈАЦА“

Оља Пантелић и Ивана Галоња међу најбољима у
Србији

Оствареним резултатима задовољне су и
такмичарке и њихове професорке српског језика
Душанка Јаковљев (ОШ „Јован Стерија Поповић“)
и Јадранка Ћулум (ОШ „Младост“). Пантелићева
и Галоња припремале су се уз подршку својих
професорки које су им, уз стручну помоћ, уливале
оптимизам и самопоуздање.
Успех Оље Пантелић ми је још дражи
јер је ово први пут после 16 година да се неко
од ученика наше школе пласира на Републичко
такмичење из српског језика, истиче професорка
Јаковљев. Оља је показала изузетно знање у
Тршићу, била је упорна, уложила је доста воље
и труда. Било ми је задовољство да јој помогнем
и разјасним нејасноће на које је наилази док се
припремала. Лепо је кад су млади жељни знања и
када сте у прилици да их пратите и мотивишете.
И професорка Ћулум изрекла је прегршт
похвала за Ивану Галоња:
Ивана је скромна, вредна ученица. Воли
српски језик, сваке године учествује на Витезовом
и осталим литерарним конкурсима где је освојила
бројне награде. Свестрана је, успешна је и на
такмичењима из физике, математике, географије,
биологије. Ивана Галоња је ђак генерације ОШ
„Младост“.
Ј.Е.

Пољопривредна школа „Вршац“
наставља да шири и обогаћује своје
активности са циљем да ученицима
пружи што квалитетније услове
наставе и мотивише их за рад у
ваннаставним активностима. Са истим
циљем недавно је покренут још један
пројекат - отворена је „Наша мала
пијаца“ у овој вршачкој образовној
установи.
-Захваљујући љубазности добрих
људи из Туристичке организације Града
Вршца, добили смо на коришћење
предиван дрвени штанд, а ми смо га
попунили свим оним што ученици
смера пољопривредни техничар
производе на школској економији
својим вредним рукама, каже Срђан
Клиска, директор Пољопривредне
школе „Вршац“. Тренутно се на Нашој
малој пијаци могу купити краставац
и лук, а ускоро ће стићи и паприка,
јаја, парадајз, пасуљ, шљиве, брескве,
јабуке, мед и још много тога. На овај
начин наши ђаци уче и практично
наставу из предмета предузетништво,
односно уче како да најбоље понуде
тржишту и продају оно што произведу.
Према речима Клиске, за сада су
купци наставници Пољопривредне
школе и посетиоци, а идеја је да се
у наредном периоду сличан штанд
отвори испред Школе или на вршачкој
пијаци. На тај начин заинтересовали би
се грађани и имали би прилику да купе
квалитетне намирнице, воће и поврће,
по врло приступачним ценама.
Ј.Е.

Срђан Клиска, директор Пољопривредне школе „Вршац“

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
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ОД СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА НАБАВЉЕН НОВИ АПАРАТ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

ДИГИТАЛНИ ЛОГОПЕДСКИ СЕТ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ГОВОРА

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ
АКТУЕЛНОГ САЗИВА
ЗАСЕДАЈУ
ТРЕЋИ ПУТ

Дом здравља Вршац набавио је још
једно медицинско помагало - дигитални
логопедски сет за рехабилитацију говора
код деце и одраслих. Овај савремени
апарат вредан је 331.000 динара и
набављен је средствима смодоприноса
грађана који се издваја до краја ове
године.
Нови апарат био је повод да Дом
здравља посете чланови Градског већа
Татјана Николић, задужена за социјалну
заштиту, и др Иван Јосић, коме је поверен
ресор здравства. Апарат се налази на
Дечјем диспанзеру Дома здравља Вршац.

Широке могућности апарата
- Ово је дигитални логопедски сет,
један је од најмодернијих апарата у
савременој дефектологији, објаснила је
Николићева. Везано за рад дефектолога
у овој нашој здравственој установи,
последњих десетак година није било
нових апарата који би помогли раду
са особама оштећеног слуха и говора.
Желим да нагласим да је Дом здравља
Вршац први који има апарат овог типа. Он
ради на принципу дигиталних сигнала и
првенствено је намењен рехабилитацији
говора код особа које имају говорних
проблема у дужем развојном периоду.
Овај апарат са својим карактеристикама
у потпуности задовољава потребе
патологије које покрива Дом здравља у
нашој локалној самоуправи.
Према речима Николићеве, логопеди
у вршачком Дому здравља пружају
више од 3.000 услуга годишње и нови
апарат допринеће квалитетнијем раду
и даће боље и брже резултате у лечењу
пацијената.
-Апарат ће смањити време које деца
проводе на третману пошто постоје
који изискују дужи низ година третмана,
нагласила је Николићева. Овај апарат ће
моћи да користе истовремено четири
особе са оштећеним слухом, али он
може и да се користи за рехабилитацију
говора и третмане код особа са
кохларним имплантом, најсавременијим
моделом имплантације слуха код особа
са оштећеним слухом и у потпуности

Нови апарат за рехабилитацију говора
замењује слушни апарат. Овај нови апарат
може да се користи и за дијагностику и
изузетно је погодан за диференцијалну
дијагнозу
психогених
дисфонија.
Могу га користити и особе које имају
поремећај говора након шлога, оболели
од Паркинсонове болести и са многим
другим поремећајима.
Апарат има велике могућности и
доприноси третману у лечењу широког
спектра поремећаја. Уз већ поменуте
категорије пацијената, апарат ће моћи да
користе и особе које имају проблем са
муцањем.

Квалитет услуга приоритет
Др Родика Петку, директорка Дома
здравља Вршац, упознала је представнике
Градског већа са бројним активностима
ове медицинске установе са циљем да
се подигне квалитет здравствених услуга
у лечењу пацијената. Купљени су разни
савремени медицински апарати, а доста
је урађено и на пољу инфраструктуре и
грађевинских радова.
-Као и сваке године, Дом здравља
Вршац, из средстава самодоприноса
шири свој дијапазон опреме по свим
службама, тако да имамо најсавременију
опрему на свим одељењима, нагласила је

др Петку. Доста тога је урађено, а међу
најзначајнијим активностима су санитети
у Служби хитне медицинске помоћи, који
се сваке године обнављају, и нова опреме
на Гинекологији где су стигли колпоскопи
и ЦТГ апарати. У овој години радили
смо и комплетну фасаду на згради Дома
здравља, која је коштала око 6 милиона
динара, а уз то смо урадили и нову
котларницу средствима Покрајине, око 5
милиона динара.
Директорка је истакла да је нова
котларница значајно смањила трошкове
грејања Дома здравља, а ту су и планови
за ову годину.
Имамо 22 насељена места и
у њима су наше амбуланте, а до краја
године планирамо радове у сеоским
амбулантама у Ритишеву, Загајици,
Парти, претрес крова у Куштиљу, затим у
Војводинцима и Малом Средишту, каже
др Петку. У плану је одвајање електричне
инсталације, постављање новог сата, и
тако ће Дом здравља имати самосталну
потрошњу и комплетан увид у наше
рачуне.
Директорка Дома здравља најавила
је и набавку нове опреме до краја 2016.
године.
Ј.Е.

ВЕРА МИЛОВАНОВИЋ, НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ВРШЦА

ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОРЕСКЕ ДУЖНИКЕ

Измена Закона о пореском поступку
и пореској администрацији донела је
могућност плаћања пореског дуга на
рате под повољнијим условима и уз
отпис камате у висини од 100 одсто.
Нередовне платише, које су на дан 4.
марта ове године имале дуговање за
порез, могу да искористе олакшице које
им доноси изменаЗакона ако поднесу
захтев Одељењу за локалну пореску
администрацију Градске управе до 4.
јула.
-Изменом Закона о пореском
поступку и пореској администрацији,
пореским обвезницима, који имају дуг
на дан 4. марта 2016. године, отписује
се камата сто посто, а дуговни порез
могу да отплаћују на већи број рата
него што је то могло до сада, наглашава
Вера
Миловановић,
начелница
Одељења
за
локалну
пореску
администрацију
Градске
управе
Града Вршца. Омогућено је одлагање
плаћања пореског дуга, такозваног
дуговног пореза, по повољнијим
условима
и
могућност
отписа
обрачунате неплаћене камате када је
реч о доспелом пореском дугу, који у
себи не садржи камату, а не прелази
2 милиона динара. Овим законским
изменама прописује се могућност да
сви порески обвезници, правна лица,

Вера
Миловановић,
начелница
Одељења
за
локалну
пореску
администрацију Вршца
предузетници, физичка лица, остваре
правно одлагање дуговног пореза под
повољнијим условима од оних који су
важили и да остваре право на отпис
камате по основу пореских обавеза. До
4. јула грађани могу да дођу код нас да
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поднесу захтев за одлагање плаћања
дуговног пореза на дан 4. марта ове
године.
Након добијања решења, порески
обвезници морају да плате своје
обавезе настале после 4. марта до дана
подношења захтева да би могли да
добију плаћање на рате тог дуговног
пореза.
-Уместо досадашње 24 месечне рате,
за оне који дугују до 100.000 динара
сада је могућност плаћања највише до
30 рата, од 100.000 до 500.000 динара
до 40 рата, од 500.000 до милион
динара на 50, а преко милион динара на
највише 60 месечних рата, објашњава
Миловановићева. Камата која је била
на дан 4. марта ће се отписати, ако се
придржавају одређених услова. За
дуговања до 200.000 динара грађани
не треба да дају средства обезбеђења
плаћања.
Порески обвезници морају редовно
да исплаћују текућа дуговања и месечни
износ који им је наложен за отплату
репрограма пореског дуговања.
Све
детаљније
информације
грађани могу добити у Одељењу за
локалну пореску администрацију
Градске управе Града Вршца.
Ј.Е.

Јовица Заркула, председник Скупштине Града
Вршца, заказао је за данас, 10. јун, трећу седницу
градског парламента на којој ће одборници
одлучивати о осам тачака дневног реда.
Одборници ће разматрати доношење Одлуке о
изради Плана детаљне регулације дела блока 83а
“Ново гробље” у Вршцу, предложене локације за
ново градско гробље, за којим се указала потреба
због недостатка простора за сахрањивање на
постојећем гробљу. Пред одборницима ће се
наћи и усвајање ревизије Локалног еколошког
акционог плана Града Вршца, затим доношење
Решења о давању сагласности на Статут о
изменама и допунама Статута ЈП “Вршац”. На
дневном реду седнице је и доношење Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа за стамбено пословање “Вршац”,
усвајање текста који садржи услове јавног
конкурса и формирање Комисије за спровођење
поменутог конкурса. За председника Комисије за
спровођење јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа за стамбено пословање
“Вршац” предложена је Ружица Максимовић,
а за чланове Миланче Симоновић, Марио
Дујић, Златибор Пецикоза и Милош Салапура.
Док се конкурс не реализује и не именује први
човек овог предузећа, одборници треба да дају
„зелено светло“ о престанку мандата Драгани
Станков, вршиоца дужности директора Јавног
предузећа за стамбено пословање “Вршац”, и
именују предложеног Синишу Хераковића за
в.д.директора који ће обављати руководеће
послове до избора директора путем јавног
конкурса.
Као последња предложена тачка дневног
реда треће седнице градске Скупштине је
именовање Фестивалског одбора и директора
Међународног фестивала фолклора “Вршачки
венац”. За директора је предложена Олга Петров,
за председника Фестивалског одбора Александар
Ђорђевић, заменик градоначелника Вршца, а за
Ђорђевићевог заменика чланица Градског већа
Наташа Маљковић Чонић. Ако одборници усвоје
предлоге, чланови одбора „Вршачког венца“
биће Марија Кулић, помоћница градоначелнице,
Адријана Барши, одборница, као и актуелни
директори Туристичке организације Вршца и
Културног центра, затим представници ГКУД
„Лаза Нанчић“ и КУД „Грозд“, као и директор
Комерцијалне банке.

ДРАГОСЛАВ АЛЕКСИЋ НА ЧЕЛУ “ДРУГОГ ОКТОБРА”
Уочи закључења овог броја “Вршачке куле”
у редакцију је стигао материјал за нове тачке
дневног реда треће седнице Скупштине Града.
Како су директори ЈКП “Други октобар” Љубисав
Шљивић и ЈП “Варош” Драгослав Ђурђев након
заказивања седнице поднели оставке на своје
функције, Градско веће утврдило је предлоге
одлука о престанку мандата директора и о
именовању нових директора ових предузећа.
Нови ВД директора “Други октобар” је
Драгослав Алексић, некадашњи председник
Општине Вршац, док је за ВД директора ЈП
“Варош” изабран Радојица Лазин.
Ј.Е.

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

4

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. јун 2016.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. јун 2016.
ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ “БРАНКО РАДУНКОВИЋ - ВОЉА ЧИНИ ЧУДА”

ПРИЗНАЊА „ХЕРОЈИМА
НАШЕГ ВРЕМЕНА“

У
Народном
позоришту
„Стерија“, 3. јуна, одржана је
свечана академија под називом
“Хероји нашег времена”, на којој
су уручена признања “Бранко
Радунковић - Воља чини чуда”
овогодишњим лауреатима.
Академија је одржана на
празник Светог цара Константина
и царице Јелене, чика Бранков
75. рођендан и 3. годишњицу
оснивања Мале школе “Бранко
Радунковић - Воља чини чуда”,
која
додељује
истоимена
признања.
Награђени су Лазар Ришар из
Сомбора, Александра Нинковић
Ташић из Београда и Марина
Клиска и Хор “Распевани
професори” из Вршца, зато
што својим животима сведоче
да воља заиста чини чуда, и
да чврстом вољом, великим
трудом
и
непоколебљивом
вером - можемо све, наводи
се у образложењу дародавца
признања.
Мала
школа“Бранко
Радунковић-Воља Чини Чуда“ове
године доделила је посебну
награду
хору „Распевани
професори“.
Награду је уручио Бранко
Радунковић лично.Он је човек
који је пример неизмерне
доброте и воље. Иако од рођења
нема руке,он има бистар ум
и широко срце. Направио
је више од стотину макета
наших цркава,одржао безброј
предавања и трибина,а дуго
година је предводио и црквени
хор.

КОНКУРС ЗА УРЕЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМПАНИЈЕ

ХЕМОФАРМ
НАГРАЂУЈЕ
НАЈБОЉИ
АРХИТЕКТОНСКИ
ПРОЈЕКАТ

Хор „Распевани професори“ добитник признања

“Распевани професори“,како
каже и сам, с правом заслужују
ову награду јер већ пет година,
откако постоје, шире осмех,
доброту и љубав свуда где
се појаве. Оснивач хора и
дирегент је Марина Клиска,
професор музике, а чланови су
професори раличитих струка.
То је, иначе, једина различитост
јер се међу члановима ове
распеване дружине све претаче
у заједништво, вољу и љубав.
Хор је имао многа гостовања у
граду, широм Србије и ван њених
граница - у Румунији и Чешкој.
Одржали су низ хуманитарних
концерата и тако показали да је
њихов рад увек у служби човека.
Вредна међународна признања
доказ су да се праве вредности
још увек поштују.
Лазар Ришар из Сомбора је
младић који се 2011. године, као
седамнаестогодишњак, случајно

нашао у трци и направио прави
подвиг. Сомборски полумаратон
од 21 км претрчао је без дана
тренинга, без икакве припреме
и опреме, у фармеркама и
ципелама. Чак је један део трке
био први и равноправно се
носио са маратонцима који су
се месецима припремали за ову
трку. Овај је догађај скренуо
пажњу
Мале
школе“Бранко
Радунковић-Воља чини чуда“на
Ришарову животну причу из које
сви можемо много да научимо.
У програму свечане академије
“Хероји
нашег
времена”
учествовали су глумац Иван
Ђорђевић, Ива Грујин и Плесни
студи “Оља”, Хор “Распевани
професори”и Бранко Радунковић.
Поред многобројних Вршчана,
у публици је било и Сомбораца
који су дошли да пруже подршку
своме суграђанину.
Ј.Е.

У ВРШЦУ ОДРЖАН ШЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУП „ВРШАЦ 2016.“

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ
И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

Вршац је био домаћин 6.
Међународног научно- стручног
скупа“Локална
самоуправа
у
планирању
и
уређењу
простора и насеља - у сусрет
европским
интеграцијама”,
од 2. до 4. јуна. Организатор је
била Асоцијација просторних
планера Србије и Универзитет у
Београду - Географски факултет,
у сарадњи са Министарством
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Овај скуп високог реномеа
окупио је велики број експерата
из земље и иностранства:
Аустрије, Бугарске, Румуније,
Мађарске, Немачке, Словеније,
Хрватске, Црне Горе, Босне и
Херцеговине.
Присуствовали
су и научници, представници
локалних
самоуправа,
покрајинске и републичке власти.
На скупу су презентовани радови
и практична искуства, са циљем
да закључци скупа представе
квалитетан основ за унапређење
и развој домаће науке и праксе.
Све је то значајан допринос
управљачким структурама на
свим нивоима власти, нарочито
носиоцима власти на локалном
нивоу посебно
у решавању
проблема са којима се суочавају.

Учесници су подсетили да су
отворена преговарачка поглавља
о приступању Србије Европској
унији и Србија је отпочела
процес суштинског усклађивања
са стандардима и нормама
европске заједнице земаља
чланица. Ова чињеница била је
мотив за организацију оваквог
скупа, заједно са транзицијом
која се већ низ година догађа у
Србији и која је произвела читав
мозаик просторних и развојних
проблема, на посебан начин
продубљује неке постојеће и
намеће нове изазове за локалне
заједнице.
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Теме поменутог научно стручног скупа биле су: правни и
легислативни оквир, управљање
и институције, интегрални и
секторски приступ, искуства
и примери, а своје
радове
презентовали су и млади
истраживачи.
Закључено је да у овој
области предстоји још много
посла везано за усклађивање са
нормама које важе у земљама
чланицама Европске уније, а за
то је од изузетног значаја помоћ
и подршка струковних и научних
удружења и организација.
Представници
Канцеларије
за локално економски развој
Града
Вршца
презентовали
су
најзначајније
пројекте
које је Вршац реализовао у
сарадњи са Европском унијом,
од
прикупљања
потребне
документације до аплицирања на
конкурсима.
Тродневни
Међународни
научно - стручни скуп “Локална
самоуправа у планирању и
уређењу простора и насеља - у
сусрет европским интеграцијама“
оцењен је врло успешним на
задовољство како учесника, тако
и организатора.
Ј.Е.

Хемофарм, лидер на домаћем фармацеутском
тржишту и највећи извозник лекова из земље,
расписао је наградни конкурс за архитектонски
пројекат
уређења београдског пословног
простора ове компаније.
Јавни, анонимни архитектонски конкурс
за идејно решење реконструкције и уређење
ентеријера зграде Пословног центра Хемофарма у
Београду, отворен је од
19. маја до 20. јуна 2016.
године, а право учешћа
имају сва правна и
физичка лица.
Циљ
конкурса је да се кроз
јавно професионално
надметање
прибаве
савремена, оригинална,
креативна, квалитетна,
функционална, естетска, рационална и
економична решење за
реконструкцију зграде
и уређење ентеријера
пословног
простора
Хемофарма.
Идеју је иницирао менаџмент Хемофарма у
настојању да радни простор запослених у овој
компанији буде модеран, мотивишући, усклађен
са корпоративном културом.
-Недавно
сам
посетио
Хемофармов
производни комплекс у Вршцу, где запослени
раде у савременом, изузетном амбијенту који
зрачи оптимизмом и посвећеношћу. Зато ме и
не изненађује иницијатива да се нешто слично
уради и у пословном простору у Београду који
је, иако функционалан, ипак у духу неког другог
времена. Цео процес конкурса је замишљен као
креативно такмичење и фер утакмица младих,
неоптерећених архитеката са искуснијим
колегама. Такав, отворен модел треба да охрабри
и подстакне сваког аматерског и професионалног
архитекту да учествује у проблематици кроз две
дисциплине: реконструкцији зграде и решењу
за лакшу промену функционалне организације,
сматра проф. Зоран Лазовић, дипл.инж.арх и члан
жирија конкурса.
Аутори најбољих пројеката биће награђени, и
то са 420.000 динара (прво место), 240.000 (друго
место) и 120.000 динара (треће место). Према
пропозицијама конкурса, предвиђена су и два
откупа архитектонских пројеката по цени од
60.000 РСД.
-Поздрављам иницијативу Хемофарма јер
компанија и на овај начин недвосмислено
поручује да, у времену транзиције, настоји да
буде комуникацијски, технолошки, естетски, али
и функционално поуздан партнер запосленима,
али и друштву. Задатак такмичења архитеката је да
подстакну и друге да на путу ка будућности буду
растерећени, транспарентни и непретенциозни,
додао је проф. Лазовић.
Заинтересовани учесници радове могу да
предају у Хемофармовом Пословном центру
(Улица Проте Матеје 70, Београд). Одлуку о
најуспешнијим радовима донеће жири у саставу:
Роналд Зегилер, генерални директор Хемофарма,
доцент Милена Кордић, дипломирани инжењер
архитектуре,
и професор Зоран Лазовић,
дипломирани инжењер архитектуре.
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ЂУРО ГРБА, ОД НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, ДО СЕКРЕТАРА СИНДИКАТА И ПРВОГ ЧОВЕКА „КОМУНАЛЦА“:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 1, БРОЈ 1. 7. ФЕБРУАР 1975

ВРШЧАНИ ИХ ПАМТЕ
Грађани Вршца су током јануара, кроз подружнице
Соцјалистичког савеза, веома радо износили своја мишљења
по једној интресантној теми коју је покренуо општински Завод
за урбанизам. Ради се, наиме о констатацији да неке улице у
Вршцу имају неадекватне, неприхватљиве називе, док су неке
улице једноставно - безимене.
Указано нам је, на пример, на имена улица: Кратка, Месечева,
Цветна, Звездана, Јужни ред, Други ред, Северни ред итд.
Уместо оваквих назива грађани су (у јавној дискусији)
износили веома добре и интересантне предлоге.
Показало се наиме, да овај крај има велики број личности,
које људи памте и које заслужују да се по њима зове нека нова
улица. У дугом списку бораца и заслужних људи овога краја,
поменути су и Кориолан Добан, Браца и Беба Петров, Олга
Петров, Лукреција Анкуцић, Страхиња Стефановић, Јанош
Ленђел, Винцер Гране, Иван Радовић, Мата Матејић и др.
Сви предлози и сва мишљења су већ, у облику предлога,
дати Скупштини општине.

Браца и Беба Попов
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 1 БРОЈ 4. 28. АПРИЛ 1975.

„ЛАЖА И ПАРАЛАЖА“ПО ТРЕЋИ
ПУТ НА ВРШАЧКОЈ СЦЕНИ
Наш славни Стерија је „Лажу и паралажу“ први пут

штампао 1830. године у Будиму, о трошку „свог љубезног
пријатеља Јоана Анђелковића, трговца вршачког“, коме
је то дело и посвећено.
Од тог доба до данас, ово „весело позориште“
је изведено и изводи се на свим југословенским
позоришним сценама, без обзира на то да ли су оне
аматерске или професионалне.
Може ли се замислити већа почаст делу и аутору
од таквог ватромета поверења, које се изражава, пре
свега кроз редитељска и глумачка трагања за ликовима
просторне и временске универзалности.

И вршачко Народно позориште се својом мартовском
премијером „Лаже и паралаже“, по трећи пут од
ослобођења опробало на овом „делцу“, чији је „конац
писања“ - како је говорио Стерија - његова жеља да свим
Алексама и Јелицама „мало мозак осоли“ и да учини
„исправленије“ онима који нам уместо златника нуде тантузе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЉУДИМА ТРЕБА УВЕК ПОМОЋИ, ЛАКО ЈЕ ОДМОЋИ!

Ђуро Грба радни век је провео
у Вршцу, у неколико колектива,
од школа, до Синдиката, „Другог
октобра“. Увек је сматрао да човек
треба да пружи свој максимум и
да онда уступи место млађима.
Рад у више фирми је богато и
вредно искуство и, уз знање,
доноси стручност и квалитет. Био
је добар руководилац, поштовао
запослене,
ђаке којима је
предавао, трудио се увек да
помогне јер је то његов животни
мото.
Какво сте детињство имали?
-Рођен сам у Милетићеву, 12. 5.
1946, у сељачкој породици. Мајка
се звала Милица, отац Симеон, деда
Солунац Василије, а баба Симица.
Било је нас три брата и сестра. Ја сам
добио име Ђуро јер сам рођен на мали
Ђурђевдан. У Милетићеву већина
становника су Личани и Босанци,
који су се доселили после 1. Светског
рата. Имали смо осмогодишњу школу
са паралелним одељењима, било
је доста деце. Данас има само једно
одељење од 1. до 4. разреда. Ми смо,
као деца, радили сеоске послове, али
било је и времена за игру. Живели
смо као једна породица. Село мало,
километар у пречнику, сви смо се
виђали, лепо живели, није било свађа
ни препирки. Тешко се живело, али
сви смо били срећни. Наставили смо
даље школовање, имамо академике,
докторе наука, амбасадоре, генерале...
Где сте наставили школовање?
-У Милетићеву сам завршио
основну школу, дошао у Вршац и
уписао Учитељску, која је трајала 5
година. Мислим да је тада школство
било најорганизованије и да су и
Учитељска и остале школе давале
најбоље кадрове, врхунске мајсторе.
Волим да се нашалим па кажем да су
наше одличне занатлије, мајстори,
изградили Немачку, одлазили су тамо
на рад. Као ученик, становао сам у
интернату, дружио се са ђацима из
свих школа. Васпитачи су бринули о
нама, редовно су усмено или писмено
извештавали наше родитеље. Морали
смо увек бити уредни, чисти и лепо
васпитани. Имали смо обавезно учење,
а знали смо да останемо и дубоко у
ноћ над књигом. Најбољи ђаци су нам
били пример, поштовали смо их, што
није случај данас. Имали смо одличне
професоре у свим школама, могли су
да раде на факултету.
Да ли сте имали неки хоби у
младости?
-Када сам био трећи Учитељске,
почео сам да играм фудбал. То ми је
стварало потешкоће због школе и
учења, а с друге стране постао сам
популаран међу љубитељима спорта.
Приметили су ме из ФК Вршац на
нашим
школским
такмичењима
и почео сам да тренирам 4 пута
недељно. У клубу смо имали добре
играче, а и тренере браћу Торбаров. Ја
сам био одушевљен јер ме је тренирао
човек који је играо у Партизану са
Бобеком и осталим великанима нашег
фудбала. За 3 године из Банатске
лиге стигли смо у Војвођанску па у
Српску лигу. У сезони 1965/66. био

сам најбоље оцењено десно крило у
Војвођанској лиги и најбољи стрелац
ФК Вршца. Имали смо добру екипу,
али нажалост није остала на окупу.
Град нас никад није прихватио, у
последњих 50 година није се ништа
урадило око фудбала у граду. Док су
остали градови напредовали, ми смо
таворили на истом месту. Вршац је
имао неколико одличних генерација
фудбалера, али никада град није
стао иза фудбала. Једино ми је драго
што данас имамо по десетак млађих
категорија, све талентована деца.
Где сте добили први посао по
завршетку школовања?
-Студирао
сам
у
Сарајеву
Педагошку академију група физика
општетехничко. Волео сам Сарајево,
град као Уједињене нације, било
нас је свих националности и сви смо
били сложни, лепо смо живели као
да смо једна породица. Остао ми је
дипломски и шеф катедре ме је звао,
тражили су кадар у школи на Палама,
место Подграп.
Тамо сам радио
око годину дана. После тога ми је
понуђена огледна школа на Илиџи.
Међутим, ја сам волео Вршац и желео
сам да се вратим овде. И касније су ми
нудили посао у Новом Саду, Београду,
али ја сам био везан за овај град, људе,
своје пријатеље. И нисам се покајао,
јер Вршац је један од најлепших
градова.
Када сте се вратили у Вршац где
сте почели да радите?
-Почео сам да радим у Павлишу,
1970. То је једна лепа, мала, сеоска
школа „Ђура Јакшић“. Имали смо
сложан колектив, добру сарадњу
са родитељима, ђацима. Кад сам
ја дошао, престало је да буде
понављача. Мој професор педагог је
рекао да слаба оцена није дететова
него онога ко је дао. Наставник није
добро образложио, није помогао
детету да разуме и научи. Ту сам остао
десет година, предавао сам физику
и техничко. Када је директор школе
одлазио у пензију, предложили су
мене, али ја сам имао бољи предлог.
Сматрао сам да проблеме у школи
најбоље може да реши директор
који је из Павлиша. Одлука је пала
на Бошка Лекића који је у то време
путовао из Павлиша у Јабуку, предавао
је српски. Школа је била стара,
подови су се мазали уљем. Увели смо
сеоски самодопринос и заједно са
средствима од Покрајине, почела је да
се гради школа. Пре тога је изграђена
фискултурна сала, још пре него што
сам ја дошао.
Посао Вас враћа у Вршац. Када,
где?
-Указало се место у ОШ „Паја
Јовановић“, а већ сам имао део часова,
пола радног времена у ОШ „Олга
Петров“. Кад сам дошао у Школу „Паја
Јовановић“, одмах сам добио разредно
старешинство. Било је највише Рома
у тој школи. У свакој генерацији сам
имао неколико Рома, а у завршној их
је било 6 и сви су завршили 8. разред.
Били су мало старији од осталих, али су
стигли до краја основне школе. Мени
је то била највећа награда! Сећам
се неких анегдота из тог времена.
Једном су ме ђаци питали шта да ми
купе, наставницама поклањају увек
нешто за 8. март, а мени никад ништа.

После дужег убеђивања да то не раде,
договорили смо се да ми купе лопту.
Ставио сам је у моју фиоку и после
2 дана дошли су да ме питају да им
позајмим лопту да се играју, нису
имали час. Дао сам им и рекао да ми
је више не враћају. Рекли су да то није
фер, па сам им предложио да када
заврше 8. разред оперу моја кола. Ја
сам то и заборавио. Прошло је пар
месеци, долази наставница и пита ме
зашто 20 мојих ђака перу моја кола.
Слатко сам се насмејао, испунили су
договор. У животу се догоди да се
та деца која најтеже заврше школу,
најбоље снађу касније. Тако је било и
са мојим ромским ђацима. После 10
година, зауставља се мерцедес, излазе
3 младића, дотерани, рекоше ми да ме
траже и никако да ме нађу. Рекао сам
им да скину наочаре да их препознам.
Била су то тројица од оних шесторо
мојих ђака Рома. Схватио сам да деци
треба помоћи, не спутавати их, него
им дати ветар у леђа. Тако је и у животу
- човеку треба увек помоћи, лако је
одмоћи! То је било моје правило.

ИНТЕРВЈУ
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После Школе „Паја Јовановић“
одлазите на друго радно место.
Које?
-Прелазим у Синдикат, као
секретар Синдикалног већа. То
је један другачији рад од оног у
школи. Седамдесетих година било
је 23.000 радника, кад сам ја дошао
већ је било око 17.000. Са смањењем
тржишта деседесетих година, опала је
домаћа производња, а стиже роба из
иностранства. Наш задатак је био да
пронађемо решење шта са радницима,
почеле су да изостају плате, појавио
се вишак запослених. Вршац је био
међу првима који је почео да решава
те проблеме. Било је фондова, давали
смо радницима неколико плата
док се не снађу где ће. Доста је њих
отворило мале фирме, продавнице.
Неки су данас велики предузетници.
У Синдикату сам остао један мандат, 4
године. Јер, мислим да је сувишно све
што је у политици дуже од 1-2 мандата.
То је исто као у спорту, треба пружити
шансу млађима.
Где одлазите након Синдиката?
-Долазим у ОШ „Жарко Зрењанин“
која је у међувремену променила име
у „Јован Стерија Поповић“, на место
директора. Кад сам дошао, нисам знао
одакле да кренем. Уз помоћ привреде
и Општине, успели смо да средимо
школу до почетка школске године.
Окречили смо учионице, средили
тоалете. Те је године на поправном
било 72 ђака, највише из математике.
Наставници су радили са децом
како би савладали градиво и могли
наредне године да прате наставу.
Наградио сам сваког наставника који
је имао резултате, успехе на школским
такмичењима, на општинском 10
одсто на плату, покрајинском 20 и
републичком 30. Учитељи чији ђаци
не иду на такмичења, добијали су рад
у комисијама и за то су награђени.
Сви су били задовољни. Мислим
да је Школа тада постигла највећи
успон. Долазили су професори са
Математичког факултета држали
викендом школе код нас где су, уз
наше, били укључени и ђаци других
вршачких школа. То је дало резултате,
после годину дана у нашој школи је
одржано републичко такмичење из
математике. Освојили смо 2-3 прва
места, 3 друга, 4 трећа и наша је школа
показала најбоље резултате у целој
Србији. Дешавало се да на општинским
такмичењима од првих 10 ђака, 9
је из наше школе. Долазили су нам
писци, Десанка Максимовић, правили
смо књижевне вечери, гостовали
су композитори, диригенти... Олга
Шинковић је у Шапцу освојила
награду као најбољи диригент у
Србији и најбољи хор. Освајали смо
награде из књижевности, ликовног, из
скоро свих предмета. Радило се и са
талентованом децом, али и са онима
који су били лошији ђаци. Наставници
су редовно ишли на семинаре, а и ми
смо их организовали у школи, куповао
сам све што им је било потребно за
наставу. Наши ђаци данас су успешни
стручњаци, доктори наука. Били смо
најбоља школа, долазила су нам деца
која нам не припадају територијално.
Прихватали смо их, нисам могао да
одбијем дете које је родитељ довео
са жељом да се упише код нас. Једном
смо имали 920 ученика са истуреним
одељењем у Потпорњу.
Реновирали смо школску зграду,
урадили смо пројекат, прикупили
дозволе за један мали стадион,
спортске терене, који је после, када сам
ја већ отишао, урадио донатор Милан
Поповић. Касније, као председник
Школског одбора, помогао сам да се
уради централно грејање, средствима
Покрајине и Општине. Пројекат је
урађен у време док сам био директор
школе.
Наша је Школа прва прихватила
избеглице. Сместили смо их у салу за
физичко, за један дан смо све уредили
и припремили за њихов пријем.
Професионалну
каријеру
завршавате у „Другом октобру“. На
којим пословима?
-Опет сам дошао на један
другачији посао. Кад сам, 1995,
отишао у Комунално, звали су ме из
Министарства просвете и питали
што сам отишао из школе када сам
био други најбољи директор школе
у Србији, после једног из Београда.
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ОДБОЈКАШИЦЕ МЛАДОСТИ

ДОСАДАШЊИ РАД КЛУБА
- БЕЗ ЗАМЕРКИ
На својој годишњој скупштини, која је почетком овог месеца
одржаној у сали Општинског комитета СК, чланови и чланице
женског одбојкашког клуба „Младост“ из Вршца, изабрали су и
ново руководство клуба: нови председник је Зарија Аурел, члан
Извршног већа Скупштине општине а потпредседник Дејан
Гвозденов, директор Економске школе „Славко Мунћан“.

На слици, почев од горњег реда: Љиљана Попов, Славица
Одаџић, Снежана Стојанов, Гордана Ковачевић, Мира Опричић,
Јованка Ерски, Светлана Кљајић, досадашњи председник клуба
Драган Гавриловић, секретар Даринка Бакић, тренер Аурелијан
Лука, Милица Ангеловска, Снежана Алексић, Биљана Радовић,
Мирослава Стојадиновић, Жељица Цвејанов, Весна Аврамовић,
Надица Раденковић, Драгана Поштин, Невена Ђорић и Јадранка
Мариновић
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ЛУЦЕРКА КРЕНУЛА

Нисам ја био други, Школа је била
друга, ђаци и наставници. ОШ „Стерија“
је, одмах после мог одласка, добила
Октобарску награду Вршца. Када сам
отишао из школе, најсрећнији сам био
што никада ни једно дете није било
повређено. Томе су допринели сви,
наставници, помоћни радници...
У „Други октобар“ долазим као
помоћник генералног директора
Љубисава Шљивића, на место
директора
Економске
јединице
„Комуналац“ које је имало 5 радних
јединица. Договарали смо се и трудили
да се сваки посао данас уради боље
него што је то било јуче. Проширивали
смо посао у свим областима. Средили
смо град цакум пакум када је овде
био састанак премијера Ђинђића са
руководством Румуније. Добили смо
похвале од Ђинђића како нам је леп и
уредан град.
Имао сам одличну сарадњу
са Шљивићем, а ја сам се трудио
да добро организујем посао, као
оперативац. Увек је постојала добра
воља да се уради шта треба, помогне
негде, и то је дало резултате. Имали
смо добар менаџмент, није ту било
налога, било је договора. Свако је знао
свој посао, а кад је било потребно
сви смо прискакали у помоћ. „Други
октобар“ је из дана у дан био све
успешније предузеће. Радило се и
градило, од уређења пречистача воде
каквим се ретко који и већи град може
похвалити, до Фабрике Моја вода и
свега осталог. Много је тога урађено
и није чудо што је „Други октобар“
добио прошле године награду као
најбоље предузеће у региону.
Да ли сте добили неко признање
за свој рад?
-Док сам био у комуналном
помагали смо уређење црквених
објеката и добили неколико признања
од Владике Никанора. Док сам био у

Школи „Паја Јовановић“ добио сам
плакету из саобраћаја, ђаци наше
школе били су најбољи у Покрајини
у тестирању из бедбедности у
саобраћају. Имам доста захвалница,
диплома. Трудио сам се увек да
помогнем.
Када
сте
основали
своју
породицу?
-И моја супругаСаја (девојачко
Грбић) је из Милетићева. Четири
године смо се забављали и венчали
1970, на исти дан када смо се упознали,
18. јула. После 2 године добили смо
ћерку Весну. Она је мастер економије,
ради у Хемофарму. Успешна је, стекла
је радне навике из наше куће. Добар је
радник, добар стручњак.
Од када сте у пензији? Како данас
живите?
-У пензију одлазим 2010. Лепо
су ме испратили из Комуналног
предузећа. Ја сам их почастио, било је
скоро стотинак људи на опроштајном
слављу. Као пензионер, наставио сам
да се бавим ловом, већ 32 године
сам ловац. Имамо једно друштво
„Фазан“, идемо пругом од Павлиша
према Ритовима, ловимо, дружимо се,
пешачимо. Бавим се и воћарством и
виноградарством, за кућне потребе.
Где год сам радио, трудио сам се да
будем добар организатор, добар
домаћин. Најважнији су добри
међуљудски односи који, уз вредан
рад, увек доносе резултате. Био сам
мање руководилац, а више друг,
пријатељ. Људима треба увек помоћи,
уз мало труда нађе се решење. Некад
су добар приступ, лепа реч, велика
помоћ и подршка. Када видиш да
човека нешто мучи, тишти, треба му се
наћи при руци.
Јованка Ерски

Захваљујући повољним климатским условима у
протеклом периоду, луцерка на парцелама ПИК-а
„Вршачки ритови“ је добро понела. Тренутно се врши
скидање првог откоса са површине око 5000 хектара.
У жељи да се први откос скине што пре и нађе у
дехидраторима (одакле се добија луцеркино брашно), у
овој радној организацији рад се не прекида ни ноћу.
Под осталим културама (пшеницом, јарим јечмом,
сунцокретом и кукурузом) ове године у Комбинату налази
се око 2000 хектара.
Све ове површине обрађују пет основних организација
удруженог рада Комбината, које су добро механизовано и
организационо оспособљене да у сваком тренутку једна
другој помогну.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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МИНИСТАРКА КОРИ УДОВИЧКИ У ЗРЕЊАНИНУ ПРЕДСТАВИЛА НОВИ ЗАКОН О О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ФАЛИ ТИ ЈЕДАН ПАПИР” ОДЛАЗИ У ИСТОРИЈУ

„Добра управа у служби грађана” била је тема
недавног састанка Кори Удовички, министарке
за државну управу и локалну самоуправу, са
администрацијом средњобанатског региона и
члановима Сталне конференције градова и општина
(СКГО), који је 3. јуна уприличен у Зрењанину. На
састанку је представљен нови Закон о општем управном
поступку (ЗУП), који доноси и нову обавезу за органе
јавне управе: да између себе размењују податке из
службених евиденција, а не да такве потврде, сваки пут,
доносе грађани службеницима „на ноге”. Ова одредба
новог Закона већ од 8. јуна.
Министарка Кори Удовички истакла је да ЗУП
поставља на друге основе однос између грађана и
државе, а да ће чувена реченица „фали ти још један
папир” отићи у историју.
- Идеја је да нису грађани ту ради државе, а поготово
не да буду њени курири, већ је држава ту ради грађана
и у питању је једно партнерство, да се боље комуницира
и ради - указала је она и нагласила да примена новог
Закона у целини почиње тек кроз више од годину дана,
али да он доноси промену начина рада наводећи као
пример то да ће управа сада морати да објављује и чини
видљивим свако своје поступање са грађанима, како би
они могли да провере да ли се према свима поступа
једнако.
- Не може сада да вам неко даје једно мишљење, а
други орган, особа или шалтер, другачије мишљење о

УШТЕДА ЗА ГРАЂАНЕ
Нови Закон о општем управном поступку не само
да поједностављање процедуре и укида непотребне
кораке у пословима грађана са државном и
локалном администрацијом, већ ће донети и
уштеде. Као пример је, на састанку у Зрењанину,
наведено да ће трошкови пријаве личног имена
детета ради уписа у матичну књигу рођених и
пријава пребивалишта, од 8. јуна, коштати око 600
динара, уместо досадашњих 3.402 динара.

Презентација закона у Зрењанину

истим ситуацијама. То су велике промене, међутим, од 8.
јуна ступа на снагу одредба која каже да не сме управа
од грађана да тражи податке које већ има код себе у
евиденцији - рекла је Кори Удовички.
То ипак не значи да ће се сва уверења и све што је
потребно за поступке укинути, јер, како је навела, многа
уверења и информације о грађанима држава нема, али
да то значи да грађани више неће морати да, поред
личне карте, посебном потврдом доказују пријаву
пребивалишта, извод из матичне књиге рођених,
будући да су то информације које су већ у личној карти.
- Рецимо, за родитељски додатак неће више бити
потребно ништа осим личне карте и саме попуне
обрасца, али је код дечијег додатка ситуација мало
сложенија, јер треба доказивати да ли сте запослени,
колико зарађујете и слично - објаснила је она.
Са министарком Удовички разговарали су
градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, Иван
Милојевић из СКГО, представници општина Сечањ,
Житиште, Нова Црња, Кикинда, Нови Бечеј, Жабаљ,
Тител, Инђија, Опово, Ковачица, Пландиште, Алибунар,

Вршац, Панчево, Бела Црква, Ковин, представници
институција (МУП, НЗС, АПР, ЦСР), организација
цивилног друштва, медија. У разговорима је учествовао
и државни секретар Иван Бошњак.
Обраћајући се гостима, градоначелник Јањић је
изразио задовољство што се састанак поводом почетка
примене новог ЗУП-а одржава у Зрењанину, граду у
коме су се и до сада спроводиле активности како би
локална администрација била што ефикаснија, пре свега
у корист грађана. - У нашедм градском услужном центру
грађани све неопходне документе могу прибавити
током целог дана, од 7.30 до 19 часова, али и суботом
до 13 часова. Схватили смо да мале ствари решавају
велике проблеме, па смо договорили да шалтер поште
ради у истом радном времену када и услужни центар рекао је између осталог градоначелник Јањић.
Зрењанин је за овај састанак одабран као пример
добре праксе, а рад Градске управе презентовала је
начелница Јасмина Малинић.
Љ. Баиловић

ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ издаје у закуп путем
прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:

1. Пословни простор-локал на тргу Светог
Теодора вршачког бр.36 у површини од 25,00 m2 са
почетном ценом од 13.750,00 динара месечно без
ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
од две године у виђеном стању
2. Пословни простор-локал на Војничком тргу
22 означен са бројем 6 у површини од 29,00 m2 са
почетном ценом од 10.150,00 динара месечно без
ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
од две године у виђеном стању
3. Пословни простор-локал , у Вршцу ул. Анђе
Ранковић 11 означен са бројем 1 у површини од
32,00m2 са почетном ценом од 15.360,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
од две године у виђеном стању
4. Пословни простор-локал у Вршцу Трг Николе
Пашића 12 u површини од 23,00 m2 са почетном
ценом од 11.040,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
од две године у виђеном стању
5. Пословни простор-локал у Вршцу ил. Николе
Тесле 1 у површини од 14,00 m2 са почетном ценом
од 3.900,00 dinara месечно без ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
од две године у виђеном стању
6. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића
1-2 означена са бројем 2 у површини од 15 m2 са
почетном ценом од 1.500,00 динара месечно
Гаража се издаје на одређено време од две
године у виђеном стању
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се
обрачунавати и фактурисати у складу са Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка
и правна лица која доставе уредну, писану и
благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра
се пријава односно понуда која садржи следеће
елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија
личне карте, број текућег рачуна и назив банке код
које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар
који води надлежни орган, копију решења о
додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а,
копију депо картона код пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису
правног лица у регистар који води надлежни орган,
копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде

о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у
систему ПДВ-а и копију депо картона код пословне
банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу
пријаве није изречена мера забране
обављања делатности у претходне две године
(уколико пријаву подноси правно
лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио
закупнину, уколико је већ закупац
пословног простора којим управља Јавно
предузеће или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне
цене без ПДВ-а у просторијама ЈП за стамбено
пословање „ВРШАЦ“ приликом подношења
пријаве;
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца
пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више
пословних простора, с тим што је у обавези да за
сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати
депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не
могу учествовати на јавном надметању односно
отварању писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и
неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа односно до петка 17.06.2016.
године .
Пријаве се подносе препорученом пошиљком
или предајом пријаве на деловодник Јавног
предузећа „ВРШАЦ“. Предаја на деловодник
Предузећа се може извршити до петка 17.06.2016.г.
до 12 часова.У разматрање,ако благовремене, ће
се узети пријаве које стигну до назначеног рока у
ЈП“Вршац“ Вршац.
Отварање писмених понуда уз присуство
понуђача обавиће се 17.06.2016.године са почетком
у 12 часова у просторијама ЈП за стамбено
пословање „ВРШАЦ“Вршац Никите Толстоја 3.
Најповољнији понуђач са којим ће се закључити
уговор о закупу дужан је да пре потписивања
уговора преда закуподавцу две соло (регистроване
) менице као средство обезбеђења са меничним
овлашћењем.
За све ближе информације и могућност
разгледања понуђених локала обратите се
ЈП“ВРШАЦ“Вршац, Никите Толстоја бр.3 тел.бр. 013/
834-783 и 823-642 сваког радног дана у времену од
09-14 часова до 16.06.2016.г.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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ПРОМОЦИЈА МУЗИКЕ И ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ФЕСТИВАЛ ЕЛЕКТРОНСКЕ
МУЗИКЕ НА ОБАЛИ КАРАША
Addicted
организација
(Србија) и ДПС продукција
(Грчка) 22, 23. и 24. јула,
у
предивном
амбијенту
и природној средини на
обали канала ДТД, на само
20 километара од Вршца и
80 километара од Београда,
покрај села Стража, по први
пут
организују
фестивал
електронске
музике
под
називом ПЛУР (мир, љубав,
јединство,
поштовање),
преносе evrsac.rs и Радио
телевизија Војводине.
Како организатори кажу,
сам назив фестивала говори
о принципима и темељима на
којима је заснован, али се он
једноставно не може описати,
ПЛУР се мора доживети.
- То је јединствено искуство и
манифестација која спаја људе
без обзира на опредељење,
националност, мане, врлине,
боју коже или припадност,
место где су сви добродошли
и тако се заиста осећају – кажу
организатори.
Поред културно-уметничког
дешавања
фестивал
је
покренуо многа удружења
да се прикључе организацији
у сређивању простора и
очувању природне средине,
а у реализацију овог пројекта
укључено је и локално
становништво.

- Већ на самом почетку
најаве да ће се фестивал
одржати у Србији 2016. године,
добили смо велики број порука
подршке и заинтересованости
за посећеност како из Србије
тако и из других земаља, па
очекујемо велику посећеност и
госте из Турске, Грчке, Бугарске,
Румуније, Француске, Италије,
Немачке... Врата фестивала,
за све кампере, отварају се

дан раније, у четвртак 21.
јула, а улазнице за фестивал
могу се набавити на свим
продајним местима евентима
или на интернет порталу www.
eventim.rs – кажу организатори.
Свим
заинтересованим
посетиоцима
ове
манифестације, организатори
желе да скрену пажњу на
очување природне средине.
- На самом фестивалу биће
подељени џакови за рециклажу
па молимо све да их искористе
и дају свој скроман допринос
очувању природне средине.
А за све оне који се и даље
двоуме желимо да напоменемо
да цена улазнице која је јако
приступачна, није нимало
сразмерна квалитету саме
манифестације и програму који
ће бити представљен публици
на фестивалу. Поносно можемо
да кажемо да ће поред две
музичке бине на којима ће
наступати преко 50 извођача
из разних земаља, бити и
разноврстан пратећи програм
у виду разних радионица,
биоскопа,
продавница
сувенира, организован превоз
до локалне плаже и још много
тога. Нећете се покајати, ми смо
сигурни да ћете максимално
уживати и бити пријатно
изненађени
организацијом,
као и самим програмом на

фестивалу, кажу организатори.
Они се на подршци и
указаном поверењу захваљују
Граду
Вршцу,
Туристичкој
организацији
Вршца
и
фирмама Рода турс, Јела трејд,
ЛМД Импекс, Орион Телеком,
Хотел Србија, Страбаг Србија
и свим другим пријатељима и
партнерима који им помажу у
реализацији овог пројекта.

ВРШАЧКА КУЛА
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ВРШЧАНИ УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ У РУМУНИЈИ

УСПЕХ ВРШАЧКИХ ПЕСНИКА
Вршачки
књижевници:
Верица Преда, Александар
Јовановић
и
Србислав
Бошковић
недавно
су
били
учесници
великог
Међународног
фестивала
поезије у румунској Решици.
Представљање
наших
песника почело је у свечаној
сали зграде Жупаније, где је
у вишејезичном обраћању,

домаћина, а међу њима пре
свега
напоре
песникиње
Љубице Рајкић, која је много
учинила за српску заједницу у
Румунији.
Након заједничког ручка и
упознавања са ауторима из
Француске, Шпаније, Русије,
Велике Британије, Бугарске,
Грчке, Македоније, Румуније,
уследио је динамичан програм

испред делегације из нашег
града Александар Јовановић,
члан
Управног
одбора
Књижевне општине Вршац,
истакао значај повезивања и
успостављања нових контаката
на основу стваралаштва, а како
су то некад, предводећи КОВ,
чинили Васко Попа и Петру
Крду. Верица Преда говорила
је о значају писане речи и снази
којом она пробија границе, док
је Србислав Бошковић истакао
квалитетну
организацију

у позоришту. Вршчани су на
главној бини представили своју
поезију, говорећи своје стихове
истовремено емитоване на
великом платну, преведене на
румунски и енглески језик.
За своје учешће песници
су након наступа награђени
аутентичним
признањима
и
ручно
израђеним
поклонима, које су за ту
прилику припремила деца из
Омладинског центра.
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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.

ЗАВРШЕНО 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ У
НОВОМ САДУ

ТРИЈУМФ „ПИЈАНИХ“
Прошлог четвртка, представом
у част награђених „Нечисте силе“
Љубише Вићановића у режији
Богдана Јанковића и продукцији
Народног
позоришта
Ужице,
завршено је 61. Стеријино позорје
у Новом Саду. Овом приликом
додељене су и награде о којима је
одлучивао жири у саставу: Милош
Латиновић, књижевник и директор
БИТЕФ-а, председник жирија, Ана
Тасић, театролошкиња и позоришна
критичарка, Саша Торлаковић, глумац,
Радивоје Динуловић, професор
сценске архитектуре и дизајна на
Факултету техничких наука у Новом
Саду и Жељко Јовановић, уметнички
директор Позоришта на Теразијама.
У конкуренцији од седам представа
које су током недељу дана одигране у
оквиру Селекције националне драме
и позоришта, најбољом је једногласно
проглашена представа „Пијани“
Ивана Александровича Вирипајева,
у режији Бориса Лијешевића и
извођењу Позоришта Атеље 212
Београд. Стеријина награда за текст
савремене драме припала је Тањи
Шљивар за текст „Ми смо они на
које су нас родитељи упозоравали“,
режија Мирјана Карановић, Босанско
народно позориште Зеница (Босна
и Херцеговина). За режију је, такође
једногласно, награђен Андраш Урбан
за Стеријину представу „Родољупци“
у продукцији Народног позоришта

“Виолиниста на крову” - најбољи по оцени публике

Београд.
Стеријине награде за глумачко
остварење понели су Арон Балаж за
улогу Тејвјеа млекаџије у представи
„Виолиниста на крову“ Џозефа Стајна
и Џерија Бока, режија Атила Береш,
Српско народно позориште Нови Сад
и Новосадско позориште/Újvidéki
Színház, затим Бојан Жировић за улогу
Лоренса и Бранислав Трифуновић за
улогу Матијаса у представи „Пијани“
и Хермина Г. Ердељи за улогу Ане
Едеш у истоименој представи по
мотивима истоименог романа Дежеа
Костолањија, режија Јожеф Цајлик,
драматизација Ката Ђармати, Народно
позориште – Narodno kazalište –
Népszínház Суботица, Драма на
мађарском језику.
Стеријина награда за сценографско
остварење припала је Андрашу
Урбану за представу „Родољупци“,
док је награда за костимографско
остварење
додељена
Мирјани
Стојановић Маурич за костиме у
представи „Виолиниста на крову“. За
оригиналну сценску музику награђена
је Ирена Поповић Драговић за
„Родољупце“ а за кореографију Ђерђ
Крамер за представу „Виолиниста
на крову“. Специјална Стеријина
награда додељена је Народном
позоришту Ужице за репертоарско
опредељење, изузетан третман
домаће књижевности, посвећену
игру ансамбла и захтевну продукцију

“Пијани” - Стеријина награда за најбољу представу

„Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали” - Стеријина награда за текст савремене драме

“Родољупци” - Награда Округлог стола критике

представе „Хроми идеали“ по
мотивима романа „Чедомир Илић“
Милутина
Ускоковића,
режија
Златко Свибен, драматизација Олга
Димитријевић. Награда из Фонда
„Дара Чаленић“ за најбољу младу
глумицу додељена је Марти Бјелица
за улогу Марте у представи „Пијани“,
а истоимена награда за најбољег
младог глумца Енесу Салковићу за
улогу Милана у представи „Ми смо они
на које су нас родитељи упозоравали“.
Жири Удружења позоришних
критичара и театролога Србије
у
саставу:
Даринка
Николић
(председница),
Дејан
Пенчић
Пољански и Миливоје Млађеновић,
донео је већином гласова одлуку

да награду Округлог стола критике
61. Стеријиног позорја за најбољу
представу
додели
остварењу
„Родољупци“, док је Награду публике
61. Стеријиног позорја за најбољу
представу
добило
остварење
„Виолиниста на крову“, просечном
оценом 4,93. Награда „Дневника“ за
уметничко остварење је једногласном
одлуком Жирија у саставу: Драган
Миливојевић, председник, Ангелина
Арбутовић и Радмила Лотина,
додељена Арону Балажу за улогу
Тејвјеа млекаџије у представи
„Виолиниста на крову“.
Т.С.
Фото: Стеријино позорје
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ДО КРАЈА СЕЗОНЕ БЕСПЛАТАН УЛАЗ НА СВЕ ПРЕДСТАВЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“

ВРШАЧКО ПОЗОРИШТЕ ШИРОМ ОТВАРА
ВРАТА

Народно позориште „Стерија“,
у знак захвалности својим
суграђанима,
одлучило
је
да улаз на све представе НП
„Стерија“ које се буду играле до
краја сезоне – буде бесплатан!
Како директор овог позоришта
Иван Ђорђевић објашњава,
већину представа које су
премијерно изведене у овом
театру ове сезоне, Позориште
је реализовало од сопствених
прихода, односно од продаје
улазница и донација људи који
су препознали рад ове куће,
па стога жели да се Вршчанима
одужи за лојалност и подршку,
широм отварајући своја врата.
- Народно позориште„Стерија“
са
великим
задовољством
може да каже да је ова сезона
била врло успешна за нас, јер

у режији Снежане Удицки,
„Земљаци“, по тексту „Емигранти“

НОВИНЕ У НП „СТЕРИЈА“
Мали, али успешан ансамбл НП „Стерија“ добио је и једног почасног
члана – глумицу Раду Ђуричин.
Током прошле сезоне установљена је и награда „Иван Вуков“ која ће
крајем месеца бити додељена овогодишњем добитнику.

из једне тешке ситуације, како
смо почели ову сезону, годину
завршавамо
са
једанаест
премијерних догађаја и осам
гостовања на фестивалима, а све
то захваљујући тиму Позоришта.
Сви запослени у НП „Стерија“
ангажовали су се да сопственим
средствима помогну да вршачки
театар постане онакав какав
овом граду и приличи – рекао
је Иван Ђорђевић, директор
Народног позоришта „Стерија“.
У овој сезони НП „Стерија“
премијерно је извело представе:
„Зачарани замак“, по тексту
Бојане Иванов Ђорђевић и

Славомира Мрожека, у режији
Срђана Радивојевића и Ивана
Ђорђевића, затим перформанс,
вече посвећено Ивану Вукову,

представе „Зверка, чудан је то
човек“, „Зла жена“, „Кутија са
причама“, „Бајка о успаваном
Деда Мразу“, перформанс „Вера
у позориште с мером“, представе
„Стара времена“, „Ана Франк“ и
„Бајка о успаваном Временку“.
- Нажалост, према закључку
Градског већа донетом овог
марта, НП „Стерија“ морало је
да се укључи у мере штедње,
па су преостале две премијере,
планиране за ову сезону,
одложене за јесен – додао је
Ђорђевић.
Вршачко позориште у овој
је сезони у просеку играло по
две представе недељно, што
представља велики успех.
- У овој сезони превазиђене
су многе слабости којих је било
у претходном периоду. Многи
губици су санирани и отплаћени,
а сопственим залагањем и
трудом, остварен је и приход
– рекао је Павле Влаховић,
почасни управник и председник
Управног одбора Народног
позоришта „Стерија“.
- Ову сезону обележио је
ентузијазам и велико јединство
колектива – рекла је Вера
Недељков, организатор у НП
„Стерија“.
Т.С.

ВРШАЧКОМ ПОЗОРИШТУ НЕДОСТАЈУ
ГЛУМЦИ
Управа НП „Стерија“ још једном је указала на проблем са којим се
већ дуго суочава услед недостатка глумаца. Наиме, у овом позоришту
запослено је осморо глумаца, док их је за нормалан рад, како управа
тврди, потребно бар још толико.
- Приоритет ове куће тренутно је најмање петоро глумаца и један
редитељ. Ако се овај град дичио Стеријом и овим театром, ред је да се
том театру омогуће услови за рад – рекао је Ђорђевић.

VIN

PING

КЊИЖЕВНА ПРОМОЦИЈА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„ПРАШКИ БЕГУНАЦ“ МИЛОША НИКОЛИНА
Вечерас (петак, 10. јун) у 19
часова ће у „Салону код Порте“
бити
представљен
роман
„Прашки
бегунац“
Милоша
Николина. На промоцији ће
поред аутора говорити Петар В.
Арбутина, књижевни критичар
и песникиња Јелена Маринков,
док ће одломке из књиге читати
Лука Брковић, а за музичке
пасаже побринуће се гитариста
Милан Лепедат.
Милош Николин је рођен
1968. Године у Београду, а

основну и средњу школу
завршио је у Вршцу. Дипломирао
је на Фармацеутском факултету
Универзитета у Београду, а још
током студентских дана писао је
позоришне критике за „Студент“.
Похађао
је
Југословенски
институт за новинарство. Као
магистар
фармације
бавио
се маркетингом у фармацији,
објавио је више стручних књига
и монографија и покренуо
конференцију под брендом
„Маркетинг у фармацији“.

Књижевни
рад
Милоша
Николина обухвата више прозних
дела: роман „Праецларус хортус“
(самиздат
1993),
„Десерт“
приче (КОВ 1997), збирку есеја
„Балкански карневал“ (Просвета
2001), роман „Фризер“ (Боок
2014). Као своје претходнике,
који га инспиришу, Николин
наводи
Набокова,
Калвина,
Јингера, Турнијеа, Павића и
Киша, а надахњивали су га
и наши савременици попут
Давида Албахарија, Саве Бабића,
Милисава Савића, са којима
је често разговарао о позиву
књижевника данас. Веома су
му драга и два Вршчанина, који
више нису више међу нама –
Петру Крду и Милан Ковачевић.
Милош Николон данас живи и
ради у Београду.
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.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ЗАЉУБЉЕНИЦИ У ПРИРОДУ И ВОЖЊУ БИЦИКЛОМ ТРАДИЦИОНАЛНО ОБЕЛЕЖИЛИ СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Прошле суботе,4. јуна, одржана је традиционална,
четврта по реду вожња бициклима од Градске куће
до Шушаре, поводом Светског дана заштите животне
средине. Манифестација коју организује град Вршац
реализована је уз подршку центра Миленијум и месне
заједнице Шушара.
Упркос томе што је за тај дан било најављено лоше
време, 120 бициклиста одлучило је да подржи ову
акцију, и одвезе 30 километара, колико има од Вршца до
Шушаре. Међу њима је било професионалних бициклиста
из великих клубова, али и страствених рекреативаца
оба пола, различитог узраста - од дечака, до животних
ветерана, од којих многи нису пропустили ниједну вожњу
до сада у оквиру ове манифестације. У 9:30, бициклисти су
кренули од Градске куће у пратњи полиције, обезбеђења
из центра Миленијум, и екипе хитне помоћи која на сву
срећу није имала посла. За оне који нису могли да извезу
пут до краја, био је обезбеђен комби који их је возио до
циља. Иако је колону пред крај вожње ухватио јак пљусак,
учесници нису дозволили да им то поквари расположење.
Када су око 11:30 стигли у Шушару, чекало их је освежење
и наравно чувени гулаш од дивљачи по којем је Шушара
врло позната. Мештани, који су традиционално одлични
домаћини, потрудили су се да ова манифестација буде и
добар провод, а организатори су веома задовољни како је
све прошло и наредне године се надају лепшем времену,
и још већем броју учесника.
Члан градског већа за заштиту животне средине и
екологију, Милош Васић, нагласио је да је циљ акције био
да се људи подсете на потребу за што ређом употребом
моторних возила у свакодневном животу, ради смањења
емисија штетних гасова у атмосферу.
- Возила са унутрашњим сагоревањем, у свету
годишње потроше више од милијарду тона нафте, и
испусте у атмосферу 100 милиона тона угљен моноксида
и осталих издувних гасова. Овај процес оштећује озонски
омотач и ствара ефекат стаклене баште, чиме доприноси
глобалном загревању, које даље утиче негативно на
живот на планети. С друге стране, бицикл је економично
превозно средство које ни на који начин не шкоди
животној средини, и савршен је за вожњу у равничарским
крајевима. У многим градовима на западу, људи масовно
возе бицикле, њиме иду и на посао, а код нас се аутомобил
користи и за одлазак на пијацу или иза ћошка, рекао је
Васић.

В. Јањић

ЈАЧИ ОД ПЉУСКА
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA VENDÉGE VOLT DR. ELISABETH FESSL DE ALEMANY

XXII. KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY ZENTA

Fiatal muzslyai
tehetségek sikere

múlt szombaton a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola vendége volt
dr. Elisabeth Fessl de Alemany
és a Csilla von Boeselager Alapítvány munkatársai. Ez az alapítvány több alkalommal is adományokat gyűjtött az iskola számára. A vendégeket az iskolában
Jenovay Jelena az iskola igazgató asszonya köszöntötte, aki felszólalásában köszönetét fejezte

S

ikeresen szerepeltek a muzslyai népmesemondók a
Zentán megrendezett sorrendben XXII. Kálmány Lajos
Népmesemondó verseny döntőjében. Az óvodások kategóriájában Páger Emanuel első díjban, a középiskolások
mezőnyében Bicók Tímea harmadik díjban, Kónya Leon
pedig különdíjban részesült. A felnőttek kategóriájában
Juhász Valentin első díjas, Sörös Mónika pedig második
díjas lett. Rajtuk kívül bemutatkozott még Lázár-Dékány
Dávid és Szász Viktor az általános iskolák alsós és felsős
osztályosok mezőnyében. Az eseményt Zenta város Önkormányzata és a zentai Városi Könyvtár szervezte.

„

Az alapítvány több
alkalommal is
adományokat gyűjtött
az iskola számára
ki a németországi vendégeknek
és Eliesabeth asszonynak, hogy
önzetlen segítségükkel az iskolát támogatták. A vendégeket a
nagybecskereki partnerszervezet a Vajdasági Kezdeményezés nevében Aleksandra Khalaf
köszöntötte.
Az iskolában Elisabeth Fessl
de Alemany megtekintette az iskola neves tanulóit ábrázoló tablót is, amelyen az ő képe is szerepel.
A németországi vendégek

BORBÉLY TIVADAR

» Az igazgató asszony üdvözli az egybegyűlteket

Az adományozók
voltak a vendégek
látogatásuk végén megtekintették az iskola műszaki szertárát, amelyet a Németországból
kapott padokkal szerelték fel.
Dr. Elisabeth Fessl de Alemany az egykori Messinger

épületében működő magyar
főgimnáziumban érettségizett,
és mindig nagyon szívesen látogat vissza egykori iskolájába.
A Csilla von Boeselager Alapítvány és a Vajdasági Kezde-

ményezés munkatársai az iskolában tett látogatásukat követően közösen felkerestek két
családot, melyet a szervezet
képviselői rendszeres támogatásban részesítenek.

TŰZOLTÓVERSENYT RENDEZTEK NAGYBECSKEREKEN A GRADNULICA LABDARÚGÓPÁLYÁN

» A díjazott muzslyaiak

autor fotografije: Páger Edit

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

A

Festőtábort rendeztek
2016.05.21-én a Petőfi MME és az Art klub szervezésében, a Petőfi berkeiben megtartották a B. Szabó György
nevével fémjelzett VII. festőtábort. Az idén is, nemcsak a
nagybecskereki festők, hanem egész Vajdaság területéről
jöttek akadémiai festők és amatőrök is. A tábort az idén is,
nagy sikerrel, Meleghy Zsuzsanna festőművész vezette.

Sikeres muzslyai tűzoltok
A

muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testület (ÖTT) tagjai
sikeresen szerepeltek a nagybecskereki Gradnulica Labdarúgóklub pályáján megrende-

zett hagyományos községi és
körzeti tűzoltó versenyen. A
tűzoltó-testület berkeiben tevékenykedő fiatal lány és fiú
csapat tagjai egy-egy első, illet-

ve második helyezést értek el,
míg a felnőtt női és férfi csapat
tagjai egy-egy első helyezéssel
tértek haza. Az első helyezett
muzslyai tűzoltó-csapatok biz-

» A muzslyai tűzoltok

tosították részvételüket a július 7-e és 10-e között Zlatiboron
megrendezésre kerülő köztársasági tűzoltó versenyen.
BORBÉLY TIVADAR

A MÚLT CSÜTÖRTÖKÖN A KATOLIKUS ÜNNEP ALKALMÁBÓL

Úrnapi körmenet

A pünkösdöt követő tizedik nap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe, az Úr testének és vérének napja. Muzslyán május 26-án a Mária Neve templomban szolgáltatott szentmisét
követően került sor az úrnapi körmenetre.
Tratnjek Stanko és Golob Felix Srećko plébános, valamint Jelen Janez atya az Oltáriszentséggel a négy utcasarkon felállított virágokkal és szentképekkel díszített oltároknál evangéliumot olvastak fel, az égtájak felé pedig áldást
osztottak az ember, a föld és a zsendülő termések megáldása érdekében. A hiedelem szerint a megszentelt virágok
megvédik a házat és annak lakóit a betegségektől és a természeti csapásoktól.
B. T.

Budapesti vendégek

A nemrégiben budapesti vendégei voltak a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola diákjainak. A budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola diákjainak egy kisebb csoportja látogatta meg nagybecskereki
társait. A magyarországi vendégek felkeresték a szentmihályi iskolásokat is. Nagybecskereken az iskolán kívül ellátogattak az egykori megyeháza épületébe, a nagybecskereki székesegyházba, valamint a színház épületébe is
ahol a Madách Színház vendégei voltak.
Ez az két iskola közötti együttműködés nem ezzel a
látogatással kezdődött, ugyanis a budapesti diákok nem
első ízben járnak Nagybecskereken, de tavaly a nagybecskerekiek is felkeresték budapesti társaikat.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици Југ
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508
и 830-853
Кућа на продају или замена за
стан уз доплату, кућа се налази у
улици Другог октобра 83. Такође,
на продају и плинска пећ. Тел.
2824-042 и 064/51-06-906.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50+80m2)
у улици Брегалничка 1а. Тел.
063/307-257.
Продајем или мењам за стан,
викендицу са 7 ари плаца са
воћњаком, на потезу Козлук (вода,
струја). Површина викенд куће 51
m2 + 40 m2 поткровље + гаража.
Тeл. 063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50 m2
две целине, у Југ Богдана, нова
градња, одмах усељива без
улагања. Два ланца земље потез
Јарак и шиваћу машину „Багат“.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем
викендицу
у
Делиблатском
песку,
код
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја. Тел.
064/227-48-17 и 013/851-066.
Кућа на продају у Вршцу, 2.
октобра 83. Тел. 832-864.
На продају кућа старије градње
у Вршцу, Хероја Пинкија 72. Тел.
064/144-34-32.
На продају плац од 12 ари код
фабрике „Моја вода“ у Месићу и
плац од 22 ара у центру Уљме.
На оба плаца вода, струја, плин,
телефон и асфалтни пут. Тел.
064/047-55-24.
На продају нов трособан стан,
70 m2, преко пута Гимназије
(интернет, клима, интерфон,
кабловска,
паркети...).
Тел.
063/869-16-52.
Продајем двособан стан код
Аутобуске станице у Вршцу, може и
намештен. Цена 25.000 евра, није
фиксна. Тел. 060/0722-005.
Продајем
легализовану
викендицу, вода, струја, 40 m2,
веранда и плоча за даље грађење
у приземљу. Код табле „ Трујино
насеље“, поред пута, супер за
ловце, риболовце. Тел. 069/799853.
Продајем у Панчеву укњижену
кућу- стан 67 m2, у близини школа,
болнице, Беовоза, аутобуске и
центра. Тел. 063/75-79-722 или
064/13-23-663.
На продају кућа 110 m2 у Иве
Андрића 10, Вршац (код помоћног
стадиона) Тeл. 064/411-99-94 и
062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у Вршцу
Вука Караџића 4, 2. спрат, парно
грејање, клима, телефон. Тел. 852252 или 064/665-88-91.

Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18.
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.
Продајем кућу у Павлишу,
Улица С. Стефановића 1А, на
плацу од 5 ари, куће је 150m2
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или
838-915.
На продају кућа на 7 ари
плаца, у Вршцу Страхињића
Бана 6. Тел. 013/806-627 и
013/837-472.
На продају плац од 1.140 m2
у Ловћенској улици и њива од
61 ари, у потезу Слатина. Тел.
064/425-29-55.
Продајем или мењам стан
у Новом Саду за стан у Вршцу.
Стан је укњижен, 57 m2, у
новоградњи, на 2. спрату, има
сопствено централно грејање,
близу центра. Тел. 062/611-301.
Продајем плац од 797 m2 са
пројектном документацијом
и урађеним темењима. Плац
се налази у Карпатској улици у
Вршцу. Тел. 063/239-690.
Продајем двособан стан
48 m², у Вршцу код језера,
реновиран, грејање ТА и
гас, клима, интернет СББ и
телефон, интерфон и бокс
у згради 12 m². Цена 23.500
евра. Тел. 060/07-22-005.
На продају приземна
кућа од око 80 m² на 8 ари
плаца, у Вршцу, у Улици Живе
Јовановића 13. Вода, струја,
плин, телефонски прикључак.
Тел. 013/806-441.
На продају дворишни стан (
двособан и гарсоњера), поглед
на Булевар Жарка Зрењанина
73/3. Цена по договору. Хитно!
Купујем око четири хектара
пољопривредног земљишта у
КО Вршац. Тел. 063/551-403.
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,

Број

1068

насеље
Борча.
Усељив.
Цена 27.000 евра. Телефон:
0638493348
Продајем кућу у центру
Велике Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица
у Јабланцима, воћњак,
виноград, градску воду,
телефон и базен за кишницу.
Легализовано. Погодно за
пчеларе. Тел. 830-416.
Продајем трособни стан од
66 m2, у солитеру, и викендицу
у потезу Широко било на
плацу површине 16 ари. Тел.
063/767-59-25.
Продајем или мењам за
једнособан стан викенд кућу у
Козлуку од 100m2, вода, струја
на 7 ари плаца, десна страна,
200 метара од асфалтног пута.
Тел. 831-594.
Продајем плац 1.100m2,
на брегу између „Славише“
и Куле, са водом, телефоном
,струјом, грађевинска зона.
Тел. 063/551-403.
Продајем кућу 102m2
стамбеног простора, у ужем
центру града, на плацу 770 m2.
Кућа је одмах усељива. Тел.
063/87-81-872.
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом,
у Панонској улици, у Вршцу.
Тел. 064/90-30-439.
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.
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. 064/8811-001.
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
Никите Толстоја, или замена за
стан уз доплату. Кућа је од 120
m2, два купатила, са паркетом
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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 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.
Хитно продајем једнособан
стан у строгом центру
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара. Тел. 21016-40
Хитно кућа на продају. Тел.
069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m²
у центру (приземље плус
тераса), у Светозара Милетића
2б. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем или мењам
нову спратну кућу, 200m², за
мању некретнину у Вршцу, уз
доплату. Може договор. Тел.
063/89-09-896.
На продају њива - ливада
површине 3/4 ланца на другом
километру пута Марковац
- караула, потез Иберланд Туфа. Погодан за пчеларе.Тел.
013/832 - 442, 063/7263-877
На продају киоск у Вршцу,
код
Дома
пензионера.
Објекат је површине 10
квадратних метара, а могуће
је и премештање на другу
локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5
ари
са
новоизграђеном
виноградарском кућом у
потезу Гудурички пут лева
страна, 2 км од јата. 063/ 7263
- 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена
за стан уз вашу доплату. Кућа
се налази у улици 2. октобра
83.
Кућа на продају, 64 m2,
плац 41 ар, струја, вода,
воћњак, виноград, лешници.
Гудурички пут бб, Јанова. Тел.
065/238-44-62.
Старe и нове куће на плацу
од 1.148 m2 угао Краљевића
Марка и Живе Јовановића.
Стара кућа са локалом, нова са
пословним простором, један
власник, цена по договору,
могућа замена за станове. Тел.
820-190 и 064/423-68-11.
Викендицу од 115 m2 са
ранчом, погодно за воћарство,
сточарство и баштованство
код
дрваре
Варница,
ограђено, ново, легализовано,
површине 2.083 m2, могућа
замена за стан. Тел. 820-190 и
064/423-68-11.
Продајем кућу у Новом
Саду, Ветерник, површине
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.
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 кућу-стан, у
центру Панчева, улична страна
13 м, са два улаза (укњижена).
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79722..
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 стан у центру
града од 65 m2, први спрат,
Дворска 18, код позоришта.
Тел. 013/834-058 и 064/494-3394.
Кућа на продају од 60m2,
на плацу од 1 ара и 60m2, стара
градња, вода, канализација,
струја, плин и телефон, улица
Охридска 6, Вршац. Цена
24.000 евра. Тел. 013/806-411
На продају 12 ланаца
земље прве класе и велики
воћњак са викенд кућом, све у
једном комплексу. Тел. 066/3634-36. договор.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем гарсоњеру у строгом
центру, изнад робне куће, са
централним грејањем. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
засебним
улазом. Тел. 064/393-17-17 и
013/931-258.
Издајем
једнособан
намештен стан у центру
Вршца. Тел. 062/80-98-613.
Издаје се локал у Стеријиној
улици број 53, може и продаја.
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен
стан у центру града. Тел.
064/186-50-41 и 064/481-14-53.
Издаје се соба за ученице
близу Педагошке школе,
има централно грејање. Тел.
013/834-065 и 064/296-02-85.
Издаје се стан 30 m2 у
Мирјеву3,
Звездара,
у
Бограду, потпуно намештен
и опремљен, нова зграда (тв,
клима, машина за веш...)
близу почетне станице многих
аутобуса, веза са целим
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и
013/ 838-585.
У Панчеву код Стоматолошког
факултета,
издајем
студентима једнособан стан
40 m2, комплетно опремљен,
кабловска,
телефон,
централно грејање. Тел.
065/40-11-886.
Издаје се двособан намештен
стан,
Првомајској улици,
студентима и ученицима. Тел.
063/77-17-350.
Издајем локал 27 m2 у
Гаврила Принципа 50а. Тел.
830-853 и 064/204-95-08.
Издајем 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 пословни простор
у Банатској 4, у Вршцу,
површине 50 m2, комплетно
опремљен канцеларијским
намештајем. Тел. 062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152245.
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 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.
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.
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Издаје се стан у Београду,30
m2, опремљен намештајем,
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.
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 064/337-23-68.
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
Намештен једнособан стан 52
m2, строги центар града, у ул. Ђуре
Јакшића бр.2 (поред ДДОР-а),
други спрат, сопствено централно
грејање наплин, клима, нова ал.
Столарија, телефон – слободан од
јула весеца. Тел. 836-408 и 063/ 1077- 280.
Издајем стан у Новом Саду.
Стан је једнособан и налази се на
Футошком путу. Слободан је од
5. јуна 2016. Цена 80 евра. Тел.
063/85-67-494.
Издајем једнособан намештен
стан на Омладинском тргу. Тел
063/42-00-17.
Издајем кафану са свим
пратећим инвентарем, лепо
сређена 40m2. цена 200 евра. Тел.
066/36-34-36
Издајем намештен стан у
Вршцу, у непосредној близини
учитељског факултета, комуналије
(плин,струја) издвојени. Погодно
за два студента. Тел.063/767-55-79.

РАЗНО

Продајем три алуминијумска
прозора (180х0,95 m). Повољно.

Тел. 063/88-29-782.
Продајем берач кукуруза
„Сем- потер“ еко 3500. Тел.
063/551-403.
На продају кантар вага до
500 кг и фасадна цигла црвена.
Тел. 062/144-65-83.
На продају четвороделни
регал, два кауча, две фотеље и
дечји мушки и женски бицикл.
Тел. 013/400-875 и 063/28-0599.
Хитно потребна жена за
помоћ у кући старијој женској
особи, у Избишту. Тел. 064/39062-76.
Жена средњих година
чувала бих децу и помагала
у кућним пословима старијој
особи. Тел. 064/511-88-82.
На продају: столови и
столице, троседи и фотеље,
брачни кревети, кревети,
плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет,
храстова
врата,
дрвени
прозори бунарска пумпа и ауто
приколица. Тел. 063/266-096
Продајем писаћи сто
(дрвени) тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5
kw очувана, са точковима.
Цена повољна. Тел. 805-911 и
060/08-05-911
Продајем
дечији
креветац, колица за бебе Чико,
беби седиште за ауто, носиљку
за бебе. Мало коришћено,
повољно. 064/598-3898
На продају дечији бицикл
са помоћним точковима.
064/598-3898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно.
064/598-3898
Продајем 10 буради за
нафту од 200 л. Цена 800
динара комад. Тел. 063/281236.
Продајем кауч и две
фотеље, 2 замрзивача (по 30
евра), неисправан крупач (50
евра), мотор томос неисправан
(100 еура)метална врата и
прозор (100 евра), два кревета
и душек ( по 20 евра), судоперу,
врата, прозоре по (10 евра).
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.
Чувала бих старију женску
особу. Тел. 013/805-142 и
063/8779-525.
Продајем
класичну
гитару, телевизор у боји
и веш машину. Повољно.
Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку за
форд ескорд караван 1,6 , 1998.
година. Тел. 060/845-00-69.
Продајем огревно дрво:
буква, багрем и храст. Цена
3.700 динара. Достава на кућну
адресу. Тел. 062/856-70-56.
На продају кауч са две
фотеље,боја кајсије, цена
12.000 и лежај цена 8.000. Тел.
063/429-569.
Продајем
повољна
метална гаражна врата, у
одличном стању, димензија
230х200, цена по договору,
зидне фототапет, нов, мотив
плаже са палмом, димензије
368х254 цм. Тел. 063/356-776.
Повољно продајем кауч
са две фотеље, четвороделни
регал, више бицикала, два
плинска бојлера за купатило.

Тел. 063/28-05-99.
Продајем
вертикалну
расхладну витрину и два
ланца земље потез Јарак и
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.
Продајем писаћи сто од
дрвета. Тел. 060/843-50-97.
Продајем ТА пећ, 3,5 kw,
са точковима. Повољно.Тел.
805-911 и 060/08-05-911.
Озбиљној
породици
потребна особа за бригу о
детету (8 година). Пожељно
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506
-6464
На продају топилица 2х4,5
кг заједно са сталком за топлу
депилацију063/ 7263 - 877
На продају два двоседа,
два телевизора, нова угаона
гарнитура. Повољно.013/809
- 099
Продајем
регал
са
сточићем.063/280 - 599,
013/832 - 493
На
продају
црвена
фасадна цигла и кантар – вага
Може замена за огревно дрво.
Тел. 064/5118-882.
На продају две електричне
грејалице
(плафоњерке),
инфрацрвено
грејање

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА
ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
„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
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.
Чувала бих децу, а деци
школског узраста помажем
у учењу (Завршила сам
Учитељски факултет). Тел.
064/511-88-82.
Потребна млађа женска
особа за помоћ средовечном
човеку у кући. Награда по
договору. Тел. 066-939-25-49.
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. 066/93925-49.
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
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. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“ (руска) само глава,
веома очувана. Тел. 064/12317-56.
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
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици
или старијој особи у кућним
пословима, може и чување
деце. Тел. 063/159-14-48.
Пензионер, ситуиран, живи
сам, жели да упозна жену до 60
година старости ради брака.
Тел. 064/48-77-098.

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

Продајем „заставу 128
скала“, 1989. годиште. Тел.
805-192.
Продајем Ладу караван,
офарбана, мотор и гуме

одличане, тек регистрована.
Може и замена за разно. Тел.
063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д.
Тел. 065/835-82-50.
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
Продајем ауто - приколицу
нерегистровану 064/ 577 2597
Купујем пежо 206, годиште
2004, 2005 или 2006, сиви
металик. Тел. 064/41423-36.
Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003.
или 2004. годиште, сиву металик
са петоро врата и климом. Тел.
064/186-52-44.
На продају „Сузуки“ wagonR+
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра
стању, регистрован до 17.3.2016.
(власник). Добро очуван, поседује
климу, аир бег, електронске
подизаче стакла, multi jet мотор.
Цена по договору, могућа замена.
Тел. 063/767-82-85.
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.
Продаје се опел астра Г караван,
1998. годиште. Регистрован до
16.04.2017.године. Тел. 064/130-8490.

У понедељак, 13. јуна, навршавају се три тужне године од како са
нама није наш драги

КОРНЕЛ ЧОЛОКА
(1942-2013)

Чуваћемо те од заборава у нашим срцима и неговаћемо
успомену на тебе.
Породице Чолока и Торбица.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

18 ВРШАЧКА КУЛА
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ПОИГРАВАЊЕ ГЕНЕТИКОМ

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ МЕЊАТИ СВОЈ ДНК?
Када се родимо, наш ДНК у телу садржи нацрте
о томе ко смо и упутства о томе ко ћемо постати.
Многи погрешно верују да је ДНК с којим смо
рођени једина одредница нашег постојања,
али научници већ деценијама показују да је
„генетски детерминизам“ погрешна теорија.
Подручје епигенетике односи се на науку која
проучава како на развој, функционисање и
еволуцију биолошких система утичу силе које
делују изван ДНК, укључујући унутар-ћелијски
и енергетски утицај, као и утицај окружја.
Хартмат институт сматра да су целовити
елементи модела ко смо и шта можемо: мисли,
осећања и намере које имамо сваког дана.
Након две деценије истраживања, научници
указују да и други фактори, као што су
уважавање и љубав према некоме или љутња
и тескоба коју осећамо, такође могу утицати и
променити ДНК нацрт.
Према научницима, разлика између генетског
детерминизма и епигенетике јако је важна, јер
темељно уверење генетског детерминизма
дословно значи да су наши животи, који су
дефинисани као наша физичка, психолошка
и емоционална својства понашања, под
контролом генетског кода. Он даље истиче како
такав систем вјеровања пружа визуелну слику
људима да су жртве, јер ако гени контролишу
наш живот, онда је наш живот изван наше
контроле и способности да га променимо.

показују да су испитаници који су се више
препуштали позитивним емоцијама били у
стању да мењају свој ДНК. Срце је кључна
тачка кроз коју информације које настају у
вишим димензионалним конструкцијама улазе
у физички људски систем, укључујући и ДНК,
а стање кохеренције срца које се генерише
кроз искушавање срчаних позитивних
емоција, појачава ту везу. Срце, које ствара
много јаче електромагнетско поље од мозга,
нуди енергетско поље које повезује више
димензионалне структуре и многе телесне
системе као и ДНК.
Извор: opusteno.rs

При негативним искуствима, део наших
енергетских резерви, које бисмо иначе
усмерили на функције одржавања и обнављања
нашег комплексног биолошког система,
суочава се са стресом. Насупрот томе, када
активирамо позитивне емоције, допуштамо
нашој енергији срца да ради за нас. Свесно
одабирање позитивних уместо негативних
емоција значи да смо се психички, физички и
емоционално обновили уместо да смо стресом
исцрпели и оштетили свој телесни систем.
Истраживачи на Хартмату отишли су толико
далеко да показују да се на физичке аспекте
ДНК може утицати људском намером. Подаци

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду објављује

КОНКУРС
за упис у прву годину основних струковних студија у школској
2016/2017. години на следећим студијским програмима:

Одсек заштите

Електротехнички одсек
Буџет
Буџет

СамофинанУкупно
сирање

Буџет

СамофинанУкупно
сирање

1. Електротехника

25

35

60

1. Заштита од
пожара

20

20

40

2. Информационе
технологије

30

58

88

2. Безбедност и
здравље на раду

20

20

40

3. Електронско
пословање

9

31

40

3. Заштита животне
средине

20

20

40

4. Мултимедији

8

32

40

4. Цивилна заштита и
спасавање у
10
ванредним ситуацијама

30

40

Графички одсек
Буџет

СамофинанУкупно
сирање

1. Графичко
инжењерство

10

30

40

2. Графички
дизајн

8

12

20

3. Веб дизајн

10

20

30

4. Примењена
фотографија

5

5

10

Машински одсек
Буџет

СамофинанУкупно
сирање

1. Машинство

10

30

40

2. Саобраћајно
инжењерство

8

18

26

I (ПРВИ) УПИСНИ РОК
1. Пријављивање кандидата - 22, 23, 24. и 27. јуна 2016. године од 8:00 - 13:00 часова (среда,
четвртак, петак и понедељак).
2. Класификациони испит - 28. јуна 2016. године у 9:00 часова (уторак).
3. Привремена ранг листа - 28. јуна 2016. године у 16:00 часова (уторак).
4. Коначна ранг листа - 30. јуна 2016. године у 16:00 часова (четвртак).
5. Упис на буџет - 1. и 2. јула 2016. године од 9:00 - 13:00 часова (петак и субота).
6. Упис на самофинансирање - 4, 5. и 6. јула 2016. године од 9:00 - 13:00 часова (понедељак,
уторак и среда).
Више информација и целокупан текст конкурса можете прочитати на огласним таблама и на сајту Школе

www.vtsns.edu.rs

 . 1 21000 в 
: 021 489 2511, 507, 513, 514, 529
e-mail: skola@vtsns.edu.rs
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МАМЕ И БЕБЕ

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом овонедељне
посете
Породилишту
Опште болнице Вршац,
репортер „Вршачке куле“
фотографисао је мајке и
њихове бебе. За успомену на
прве дане својих малишана,

радо су се позирале: мама
Анита
и ћеркица Елена
Голубов, Гордана и син
Алекса Илијев и Слађана и
Лав Личина.

Анита Голубов

Гордана Илијев

Слађана Личина

А.Б.

ВРШАЧКА КУЛА

ДОЛАЗАК БЕБЕ НА СВЕТ
И НОВА ПОЗИЦИЈА
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Није редак случај да људи нису сасвим сигурни како да се
понашају према свом кућном љубимцу у новом поретку ствари
који намеће и нове захтеве у погледу хигијене, осим у случају
да беба већ има утврђене проблеме са дисајним органима или
неку алергију не постоји апсолутно никакав разлог за уклањање
животиње из стана у коме живите. Искуство детета у одрастању
уз мачку или пса ће касније детету пуно значити не само у
развијању здравог односа са другим животињама и природом
већ према неким новијим статистикама смањује и могућност
каснијих алергија.
Цео овај текст подразумева да сте одлучили и пре него што
се беба родила да учините све како би Ваш љубимац и даље
остао члан домаћинства. Заправо ради се о томе да је неопходно
уложити извесно време како би се животиња привикла на
будуће присуство бебе и научила новим правилима. Пас рецимо
доживљава породицу као свој чопор. Ви морате бити вођа тог
чопора тј. животиња мора бити свесна тог ауторитета како се
не би догађале непредвиђене ствари. Даље, и пси и мачке су
неупоредиво више оријентисани на своја чула мириса и слуха
него на чуло вида. Промене у тим димензијама њима ће донети
конфузију и потребно је да им тај прелазак у “ново време”
учините што лакшим.
Уколико сте у могућности обавезно набавите од пријатеља
који имају бебу пелене или комаде одеће која им није неопходна
како би могли да започнете благовремено привикавање
Вашег љубимца на долазак принове и мирисе који иду уз
њу. Благовремено значи што је могуће раније тј. пар месеци
а најмање месец дана пред велики догађај...Такође би било
одлично да снимите звукове бебиног плача који уме и нама
људима да буде непријатан а да не помињемо ненавикнуте
животиње које ће плач уз сву гласноћу чути и у много већем
звучном опсегу. Појам “прилагођавање” у свом значењу обухвата
неку постепену радњу па тако немојте Вашем љубимцу одмах
пустити пуну снагу бебиног плача већ крените од тихог ка
гласнијем...
Ако имате пријатеље који имају бебу и који су поврх
свега љубитељи животиња позовите их да Вам дођу у госте са
бебом. У таквим ситуацијама веома је важно да у потпуности
контролишете Вашег кућног љубимца. Посматрајте како ће се
понашати када се први пут сусретне са бебом на сопственој
територији. Поновите оваква дружења колико год можете пута
са несмањеном контролом над животињом.
Под претпоставком да имате собу у којој ће беба боравити
најбоље је да исто тако неколико месеци раније забраните
приступ Вашем љубимцу у ту просторију. Што пре кренете да га
привикавате на ту забрану то боље. Имајте на уму да Ваш кућни
љубумац, нарочито ако је пас у питању, увек брине о Вашој
безбедности и сигурно му се неће допасти да буде потпуно
искључен из дешавања у бебиној соби. Можда ће Вам ово
изгледати као претеривање али ако сте у могућности то себи
да приуштите провидна врата бебине собе би била идеално
решење.
Ово су биле неке смернице за период пре бебиног
рођења, међутим када се беба коначно роди тек тада ћете
бити у могућности да сагледате реалну ситуацију. Није могуће
предвидети како ће се свака животиња конкретно понашати.
Потпуно је природно да Вам сопствено дете буде на првом
месту и да му посвећујете максималну пажњу али исто тако није
немогуће одвојити време и за игру са својим кућним љубимцем.
Фактор хигијене је веома важан мада често можете чути
људе како преувеличавају реалне опасности и без икаквог
разлога плаше будуће родитеље. Лично познајем млађи брачни
пар који је дотадашњу манију и опсесивну посвећеност својој
доберманки заменио другом крајношћу - избацивањем пса
на терасу у метални бокс и то пре него што се беба и родила, а
највише због тих неутемељених “бапских” прича о заразним
болестима итд...Одговоран однос према сопственом кућном
љубимцу у који сврставам бригу о његовом а посредно и
сопственом здрављу тј. редовне вакцинације и чишћење од
паразита су ствари које се подразумевају и без присуства
бебе. Ако се рецимо Ваш љубимац више лиња четкајте га
свакодневно и детаљно усисавајте под у целом стану. Наведене
мере предострожности ће у потпуности заштитити Вашу бебу
и уколико је беба иначе здрава немате разлога за бригу што се
тиче опасности које потичу од кућног љубимца.
Како бисте искључили било каква изненађења
никада не остављајте насамо бебу и Вашег љубимца
у истој просторији. Скоро по правилу пси су веома
љубоморни па тако када купујете неку играчку својој
беби купите играчку и свом љубимцу да се не би осећао
запостављен...
Што беба буде више расла биће могућа и све већа
интеракција између ње и Вашег кућног љубимца. На
крају ће Ваше дете одрасти богатије за једно лепо
искуство и вероватно никада неће моћи да схвати због
чега уопште има људи који се панично плаше паса,
мачака или животиња уопште...
На крају преостаје још само да Вам кажем да је за
цео подухват подизања свог детета уз присуство кућног
љубимца потребно пуно стрпљења и пажње који ће
се ипак вишеструко исплатити на крају. Присетите се
само како је кућни љубимац обогатио Ваш живот и
схватићете да ће он исто учинити и Вашем детету.

Извор: zivotinjsko-cаrstvo.com

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

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 9, БРОЈ 110, 25. НОВЕМБАР 1983.

ПЕТ ЗВЕЗДИЦА ХОТЕЛУ
„СРБИЈА“
Средином новембра, проглашењем победника, у
Вршцу је завршена овогодишња, пета по реду, акција
Регионалне привредне коморе из Панчева - „Борба
за квалитет угоститељских услуга“. За назив најбољих
конкурисало је 35 угоститељских објекатаиз
друштвеног и индивидуалног сектора у јужном
Банату.
У категорији хотела и мотела, прво место припало
је вршачком Хотелу „Србија“ и ознака са пет звездица.
Хотел „Тамиш“ из Панчева је други, док је треће
место припало вршачком Хотелу „Турист“. Од мотела
регион ће представљати пландиштански „Платан“.
Од специјализованих угоститељских објеката , од
вршачких најбоље пласирана је Пицерија „Код Емила“.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 298, 17. МАРТ 1993.

ПРЕВОЗ ЂАКА ЈЕФТИНИЈИ
ЗА 30 ОДСТО
Прошле недеље постигнут је договор између
председника алибунарске, пландиштанске и вршачке
општине са директором СТУП-а око цене ђачких
карата. Према овом договору априлска месечна карта
биће јефтинија уместо досадашњих 20 за 30 одсто
од важеће цене. Истовремено је договорено да се у
оквиру сваке општине посебно донесу на седницама
Скупштине општине одговарајуће одлуке којима би
оне прихватиле део трошкова месечних карата ђака
и наставника с тим да укупне олакшице износе до 50
% од цене. Овакав договор постигнут је с обзиром на
то да су цене аутобуског превоза достигле суме које
родитељи тешко могу да издрже па је постављено
питање редовног похађања наставе.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 529, 14. МАРТ 2003

ПОЖАР У БИОСКОПУ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА

У раним јутарњим часовима 28. фебруара у
Културном центру букнуо је пожар. Ватрогасци су
стигли око 7 сати па је ватра угашена. Пожар је избио
на просценијуму, на дрвеној оплати изнад које је био
звучник и део пода до првог реда седишта. Узрок
пожара није познат. Штета је процењена на 1.000.000
динара.
Биоскоп неће радити док се штета не санира, а у
плану је да се оспособи мала сала, која ће радити као
„џепни биоскоп“ и примати око 80 гледалаца.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

ПЕТАК • 10. јун 2016.

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 (23)

I КЊИГА

СТАРО ДОБА
II ОДЕЉАК
271. - 1522.

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 Вршацу г. 1439. постојао. - Срби насељавају Вршац. - Прва
вест о врш. виноделству. Које су народности биле становници Вршца у средњем веку.
Као што се на зидовима и на
отворима за прозоре не виде
трагови некадашњег накита,
тако је исто и подела куле врло
проста, она је пре свега имала да
одговори својој цељи - да пружа
нужну одбрану - а на спољашњу
лепоту није се гледало. У њој нема
трагова од споредних зидова,
и потоме она је суђена била у
простране одаје - као и остали
чардаци по Угарској - једна од
друге одељене јаким таваницама.
У партеру, као најсигурнијем
месту, држала се рана и убојна
опрема за посаду; у првом и
другом спрату живео је војвода,
или ако је тврђава краљевска,
заповедник са својим највернијим
слугама. Најамници (војници) и
остали народ имали су место своје
у спољној тврђави. Кула је управо
била обрана и цитадела тврђави.
Ко би њу освојио, имао би у
рукама и спољашну тврђаву. Ако
би дакле непријатељ и освојио
спољну тврђаву, посада из куле
могла се јошт дуго бранити и
непријатеља из куле изгонити 1).
Кула
је
имала
високу,
пирамидалну
настрешницу,
шиндром, а може бити и црепом
покривену. Рогови су лежали на
позиданим ивицама изнутра и
паралелно са зупчастим вршкама.
На печату немачке варошке
општине из г. 1745 2), овај се кров
добро види. Под настрешницом
налазила се је слободна тераса
за излазак у непокривљен
ходник, около куле. Он је захватао
својом ширином простор између
позиданих ивица унутрашњих
страна зидова и зупчастих
вршака. Здање спољне тврђаве
и заокругљеног бедема, у ћошку

споља на северном зиду, било
је млого ниже од куле, свакако
од једног спрата, што показују
трагови на самој кули и споменути
печат вршачке општине из г. 1745.
Где се налазила капија за улазак
у спољну тврђаву, данас је то
тешко одредити. Неки је траже на
источном крају јужног зида, тамо
где се тај зид ослања о кулу, пошто
се са ове стране може најлакше
испети на врх брега 3). Но овде
су зидови најгоре порушени, а
сем тога једва се може схватити,
да су врата смештена била на
место, коме се лако прићи могло.
Вероватније је да је улазак био од
северне стране, кутричком путу
окренуте, поред заокругљеног
бедема на кули, како би се
могло извести, по оном напред
споменутом печату.
Што је вршачка тврђавица
баш на „Кули“ (брег) подигнута,
сведочи, да су они који су је зидали
тачно познавали предео, и да се
добро разумевали у стратегији.
Угарска је била како у старом тако
и у средњем веку баровита, зато
на млогим местима ненасељена.
Од ушћа Тамиша и Бегеја вукла
се је према истоку велика млака,
све до последњих огранака
ердељских Алпа на југозападу
- дакле до околине вршачке раздвајајући крајеве дољњег
Дунава од предела с леве обале
Муриша. По околним брдима,
а негде и по равници, била је
непроходна шума. Овом особином
предела, Вршац је имао знатну
стратегијску важност. Јер само
овде где се планине свршавају
и одакле на запад почиње глиб,
могао је водити пут од тврђавица
на Муришу, Липе, Арада и т. д, па

1)
Dr. Hensylman Imer: Magzarorsyág
ó-keresytzén, román és átmenetstzlü müemlékeinek roved ismertetése стр. 161
2)
И примерци се налазе у варошкој

архиви
3)
Нalaváts Gyula:A versecyi várról,
Arch. Ėrtesitö, ново издање, св. VI ктр.50
4)
Односно наредбе Жигмундове

онда од Тамишграда тврђавицама
на Дунаву: Ст. Паланци (Haram),
Дубовцу (Dombovar), Ковину
(Keve), и.т.д. Овај друм, идући
право, био је најкраћи.
Вршачка тврђава имала је
овај друм на најосетљивијем
месту бранити. У овим тешким
временима Вршац је био не само
причува тврђавицама на Дунаву,
но уједно д+са кулама код Чакове
и Шумика, (Mezö-Somlyó, Semlak
(?) бедем Тамишграду.
Но ко може данас казати,
ко је назидао вршачку кулу?
Турци, који су 164 година по овој
околини пашовали, поништили су
сваки писмени споменик, који би
данас могао поучити о поступку
и судбини ове тврђавице. Држи
се да је вршачка кула назидана
о државном трошку по наредби
краља Жигмунда (1387-1437),
да би се о њу разбијала турска
навала4). Оваке куле имао је
зидати народ из околине. Ако је
тврђава била краљевска, њом је
заповедао кр. капетан, имајући
под собом одељење кр. војске.

да се брани земља на југу и односно
зидања тврђавица у њој, види F. Salamou
: Magyarország a török hóditás korában , 2.
издање, стр. 17-20.
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
СУЏУК
Намирнице ( за 10 кг надева):
-8 кг говеђег меса
-2кг говеђег лоја
-180 до 220 г соли
-200г црног лука
-50 г црног млевеног бибера по
укусу
-Бели лук у количини од 50 до 100
г
-Танка говеђа црева за надев
Овај специјалитет не припрема
се у свим подручјима Србије,већ
само у појединим, а ево како се
припрема.
Крто говеђе месо, од врата и
плећке, самеље се на решетку
промера 5 или 8 мм. Охлађени и
стегнути лој, заједно са црним (по

укусу и белим)луком самеље на
шајбну 2 или 3 мм.Масе се затим
сједине, додаје јој се кухињска со
и млевени бибер па се добро меша
све док не постане компактна и
лепљива. Пуни се у говеђа танка
црева дужине до 50 цм. Крајеви
црева се затим спајају, везивањем
канапом, стављају се на штапове
и односе у пушницу на димљење.
Током димљења обратити пажњу
да температура не пређе 10°C .
Ово због знатне количине лоја која
би на вишим температурама и уз
присуство дима могла да поквари
пријатан укус.
По завршеном димљењу, које
траје од 25 до 30 дана, губитак
у тежини првобитне масе је око
30 процената. Површина готовог

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI

производа је тамно смеђе а пресек
црвене до тамно црвене боје. Суџук
има карактеристичан укус и мирис
који му даје говеђи лој.

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
ВИЛИЈАМОВКА - ЛЕПОТИЦА МЕЂУ РАКИЈАМА
КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ
„Домаће ракије“ и „Домаћа
прерада меса“
Купите наше књиге, проверите
понуђене рецепте и сами направите
здравствено исправне ракије и
специјалитете од меса раскошног –
домаћег укуса и мириса.
Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел:
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

Оно што је права домаћа шунка
за трпезу, „Шанел“, чувене француске
козметичке куће међу мирисима,
то је „вилијамовка“, међу ракијама.
Изванредног укуса, препознатљивограскошног
и
отменог
мириса.
Производи се од чувене вилијамовке,
„краљице“ међу хиљадама и хиљадама
сорти крушке.
Вилијамовку треба брати у другој
половини августа, кад плодови
достигну своју стандардну величину
и зеленожуту боју. Плодови се, потом,
обавезно одлажу у погодне просторије
на дозревање (две до три недеље) како
би се и последње количине скроба
трансформисале (претвориле) у шећер, а
карактеристична арома дошла до пуног
изражаја. Када сазри лако се одваја од
петељке, смекша и добије сламено-жуту
боју. Месо крушке (мезокап) је бледожуте боје, пријатног мириса, сочно,
слатко-накисело и топи се у устима.
Речју: изузетно квалитетна сорта и по
многима је најбоља међу крушкама.
Плодове виљамовке треба иситнити
уз помоћ чекића, или измуљати, како
се не би оштетила ароматична семена
ложа и семе које садржи непожељну
цијановодоничну киселину која даје
такозвани „бадемасти мирисни тон“.
Припремљеном
кљуку
искуснији
домаћини и стручњациу у чисте
врионе судове од 100 литара додају
и 50 милилитара концентроване
сумпорне киселине, у најмање
десет пута већу количину воде. Због
мањкавости киселина, кљуку уз 20 грама
селекционисаног квасца треба додати и
око20 грама амонијум сулфата за његово
боље размножавање. Врење треба да
буде што спорије, на температури од 17
до 18 °C, како не би дошло до губитка
драгоцених
примарних
мирисних
компоненти
карактеристичних
за
ову крушку. Завршетак врења, ако
се доследно примењује предложена
технологија, обично траје од осам до
десет дана, а ако се ради на стари традиционални начин (без додатака
хемикалија и квасца) од 10 до 14 дана.
Врење је завршено када се на Ексловом
широмеру очита вредност 8 до 16
екслових степени.
Дестилацију преврелог кљука треба
обавити одмах. Ако то није могуће
врионе судове треба допунити до
врха, површину посути конзервансом
и херметички затворити.У интересу
квалитета, печење ракија у добрим
бакарним казанима – апаратима (са
мешалицом или бар решетком) не треба
одгађати у недоглед. С обзиром на
доста велики садржај сувих материја,

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
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od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902
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кљук треба разблажити потребном
количином питке воде, како не би дошло
до нежељеног загоревања, а казан
пунити највише 70 одсто запремине.
Првом дестилацијом (коју почињемо
полако, лаганом ватром, затим све
интезивнијом, али само до тренутка
загревања капка и спојне цеви), одвајамо
целокупну количину алкохола (етанола),
како би смо за препек сачували
драгоцене мирисне састојке. При овоме,
средњу фракцију („срце“), прикупљамо
све док њена средња вредност не
падне испод 16 гради (40%). При другој
дестилацији (препеку), мекој ракији,
треба додати десетак килограма тек
преврелог кљука (по могућности у фази
интезивног врења) и један проценат
првенца (један литар на 100 литара меке
ракије) ради интензивирања (појачања)
природног мириса „вилијамовке“. Из
препека најпре издвајамо 1 до 1,5%
првенца, а патоку почињемо да издвајмо
тек кад ракија у маси не досегне 50
до 55% алкохола, или кад јачина
ракије на нули падне испод 16 гради.
Преко тога умногоме се губи важна –
карактеристична мирисна компонента
ове ракије.За чување и сазревање бистре
и безбојне свеже виљамовке користе
се стаклени или прохромски судови,
док пластични нису препоручљиви, јер
кваре квалитет ракије.Од сто килограма
квалитетног кљука добије се осам до
десет литара прворазредне ракије
јачине 50% алкохола. Приближно исто
толико добијемо и ракије нешто лошијег
квалитета (другоразредног) квалитета
вилијамовке, из препека прикупљене и
помешане (купажаране) патоке.
Коначну јачину једне и друге ракије,
између 40 и 43 % алкохола, треба
подесити постепено у периоду од две до
три недеље. На тај начин биће очувано
оно најдрагоценије у њој, а то је њена
раскошна арома, садржана у естрима
плода и ракије.

Enološka
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Vršac
Akreditovana laboratorija za
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
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22 ВРШАЧКА КУЛА
Б О КС
УСПЕХ БОКСЕРА ГАРДА
ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

НА

ПОЈЕДИНАЧНОМ

ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА
ПАВЛОВИЋА И МАРАНОВУ
Појединачно првенство Војводине у боксу
одржано у Кикинди, 4. и 5. јуна, било је изузетно
успешно за чланове вршачког Гарда. Сво четворо
вратили су се са медаљама. Освојене су две златне,
једна сребрна и једна бронзана. На највишем
степенику победничког постоља нашли су се
Вук Павловић у конкуренцији кадета, категорија
до 59 килограма и Сандра Маран у сениорској
конкуренцији у категорији до 51 кг. Павловић је
у борби са такмичарем БК Шајкаши из Жабља
Душаном Војводићем освојио титулу шампиона
Војводине победом на поене коју је после лошег
старта заслужио у другој и трећој рунди меча .
Сандра Маран је у првом такмичењу у сениорској
конкуренцији где се ради борба у 4 рунде, рутински
савладала Сандру Матић из БК Словен из Руме.
Због мало слабије кондиционе спреме борбу је
радила из контре и успела у свакој рунди да чистим
контраударцима поентира и оствари победу.
Сребрну медаљу освојио је Славко Станојев у свом
дебитантском такмичењу у боксу. Услед повреде
због непрописног ударца репрезентативца Вељка
Глигорића из БК Спартак из Суботице, Станојев није
успео да се опорави па је судија прекинуо до тада
скоро уједначен меч.
Бронзану медаљу освојио је Лазар
Вукашиновић у веома чврстој борби у којој је
пружио добар отпор актуелном прваку Србије у
категорији кадета до 54кг Страхињи Карабеговићу
из БК Сомбор.
На такмичењу је наступило 90 такмичара из 24
клуба уз присуство око 200 гледалаца.

ПЕТАК • 10. јун 2016.

Р У КО М Е Т
ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У МЕЧУ БЕЗ ЗНАЧАЈА У ПОСЛЕДЊЕМ ДРУГОЛИГАШКОМ КОЛУ

ВРЕМЕ СЛАВЉА
НОВА ПАЗОВА - МЛАДОСТ 23:22 (8:10)

Водећи тимови Друге лиге север
поражени су у последњем колу, али је то
много мање важно од чињенице да су

и вршачка Младост и Срем из Сремске
Митровице остварили пласман у Прву
лигу Србије. Изабраници тренера Бориса

Признање:Борис Каракаш, тренер РК Младост

ОД Б О Ј К А
ЖАКЛИНА РАДОЧАЈ, ЧЛАНИЦА УПРАВЕ ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ

ВРШАЧКА УЛИЧНА СПОРТИЈАДА
ОД 21. ДО 24 ЈУЛА У ВРШЦУ
Спортијада је манифестација такмичарског
карактера која за циљ има промоцију аматерског
спорта, али и волонтеризма. Прошле године
окупила је око 350 такмичара и 50 волонтера који
су својим радом допринели да Вршачка улична
спортијада заузме високу позицију међу најбољим
волонтерским пројектима у Србији.
Овогодишња
Спортијада
ће,
осим
такмичарског, имати и едукативан карактер. Као
и до сада, сав програм ће се одвијати на улицама
Вршца. Жеља организатора је да на тај начин осим
спортиста, анимирају и суграђане и пруже им
занимљив и едукативан програм током летњих
дана. Сви заинтересовани имаће прилику да се
на улицама града такмиче у многим спортовима,
а најбоље очекују награде. Ипак, акценат
манифестације је пре свега на спорту, дружењу,
едукацији, волонтеризму и солидарности, те су сви
учесници свакако победници.

А М Е Р И Ч К И ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ У НЕДЕЉУ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ ДОЧЕКУЈУ
ЗЕМУНСКЕ ПИРАТЕ

ЈОВАНОВ: МАКСИМАЛНА ОЗБИЉНОСТ

После победе над кикиндским Мамутима и
једног викенда паузе, Вршчани на свом терену
дочекују екипу Пирата из Земуна. Утакмица се
игра у недељу, 12. јуна са почетком у 16 часова на
главном терену Градског стадиона. Тренер Жељко
Јованов велики је оптимиста.
- Након тешко извојеване победе против
Мамута из Кикинде, у ову утакмицу улазимо са више
самопоуздања. Показали смо да када је најтеже,
можемо одиграти тимски и сконцентрисано. С
обзиром да смо били слободни у претходном
колу, искористили смо паузу да се опоравимо,
прегрупишемо и добро спремимо за наредног
противника. Акценат смо ставили на уигравање
напада, како би смо отклонили грешке које смо
правили у досадашњем току првенства. Одбрана
је показала да може да одигра на високом нивоу
и припремајући се за ову утакмицу, потрудили смо
се да исти ниво и одржимо. Досадашњи резултати
Пирата нас свакако неће заварати, утакмици
приступамо са максималном озбиљношћу, не
потцењујући противника. С обзиром да имамо
ретку прилику да играмо на главном терену
Градског стадиона, даћемо све од себе да се
прикажемо у што бољем светлу пред домаћом
публиком, јасан је Јованов.

Каракаша су на тај начин пропустили
прилику да освоје и другу шампионску
титулу за редом, али ће остати упамћено
да су се за две сезоне прошетали кроз два
ранга такмичења.
Имали су Вршчани лепу прилику да славе
у Новој Пазови, међутим пад концентрације
у последњих десет минута другог
полувремена био је пресудан за коначан
исход. Ни серија од 3:0 у последња два
минута није помогла играчима Младости
да дођу бар до бода који је, испоставило се,
био довољан за освајање првог места. Срем
је такође поражен у дербију последњег
кола у Сивцу. По традицији преостало је
још да се одигра последњи меч сезоне,
ревијалног карактера између шампиона
Срема и селекције Друге лиге север. Част
да бране углед вршачког рукомета на тој
утакмици имаће Борис Каракаш, селектор
репрезентације и играчи: Владимир
Бранков, Борис Велковски, Марко Спремо
и Игор Костић.

ДОБРОБИТ ДЕЦЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

Средином
седамдесетих
година
прошлог века, вршачка женска одбојка
имала је генерацију за велика дела.
Остварен је у то време фантастичан
успех, пласман у Прву Б лигу екс
Југославије. Жаклина Радочај, чланица те
сјајне генерације своје велико искуство и
огромно знање ставила је у службу клуба
у којем је поникла. Данас је незаменљив
члан управе, саветник, члан стручног
штаба и прави саговорник на тему
актуелног тренутка вршачке женске
одбојке.
- Ове сезоне имали смо најмлађу
екипу у лиги. Девојке су се сјајно бориле,
мислим да су искористиле прилику и да
су стекле велико искуство без обзира
што нису оствариле ниједну победу.
Имајући у виду да су Јединство из Старе
Пазове и суботички Спартак наступали са
половином играчице из прве екипе које
наступају у Суперлиги, међу којима су и
кадетске репрезентативке Србије, да су
Инђија и Нови Бановци веома искусне
и квалитетне екипе, може се рећи да
је Друга лига била изузетно јака. Наша
екипа је у свом саставу имала четири
пионирке које су у октобру прошле
године са Наташом Борки буквално училе
основне одбојкашке елементе и због тога
је сасвим разумљиво да су неке утакмице
одиграле веома добро, приказале лепу
игру, док су у неким подбациле.
Нема сумње да ова екипа ОК Вршац
има перспективу, али поставља
се питање због чега клуб нема
садашњост, односно сениорски погон
у правом смилу речи?
Нисам била у то време у клубу и
не могу да коментаришем дешавања,
али из искуства знам да је разлог врло
једноставан. Није се радило систематски
и пропуштено је много генерација.
Довољно је да само једна генерација
изгуби у процесу селектирања и то
се одмах одрази на ниво квалитета у
омладинском погону и наравно, касније,
на резултате првог тима. Морам да кажем
да у граду постоји много школа одбојке, и
по мени, квалитет рада са најмлађима се
због тога прилично разводнио. Ту треба
нешто променити. Мислим пре свега на
систем рада.
Шта ће се дешавати са сениорком

Легенда вршачке одбојке: Жаклина Радочај
екипом Вршца у наредном периоду?
Оно што у овом тренутку знамо је да
се спрема реорганизација такмичења.
Међутим, још увек не знамо у ком облику,
и када ће се тачно извршити, али постоји
могућност да Вршац, упркос томе што
је друголигашку сезону завршио на
последњем месту и даље остане у том
рангу такмичења. Много више знаће се у
наредних две недеље до месец дана.
Вршац има одбојкашку традицију,
а имајући у виду да у граду раде два
клуба и неколико школа одбојке јасно
је и да постоји интересовање деце за
бављење овим спортом. Да ли је то
потенцијал који може вршачку одбојку
у догледно време вратити на стазе
славе из седамдесетих и деведесетих
година када се овде играла веома
квалитетна одбојка?
За почетак неопходно је успоставити
сарадњу између клубова и школица
одбојке. При томе, на првом месту треба
да нам је добробит деце. Мислим да свој
талентованој деци морамо направити
проходност ка клубу који је у најјачем

ТРАДИЦИЈА ДУГА 85 ГОДИНА
Ове године ОК Вршац слави редак
јубилеј, 85 година постојања. Како теку
припреме за ту свечаност?
Још увек нисмо дефинисали термин
одржавања прославе јубилеја што
ће бити задатак организационог
одбора који ће се састати ових дана
и дефинисати све до детаља. Када је у
питању вршачка одбојка и неговање
традиције морам да поменем мог
наставника Аурелијана Луку, изврсног
педагога, одличног тренера и великог
човека. Он је почасни председник
клуба и до дан данас је уз нас, његова
енергија је неисцрпна а његови савети
су злата вредни.
рангу такмичења.
Каква је ситуација са тренерским
кадром’?
Тренер сениорске екипе ОК Вршац
је Михајло Пецикоза, бивши одбојкаш,
професор физичке културе, за кога
мислим да је изузетно перспективан
стручњак. Имала сам ове године прилику
да сарађујем са њим и уверила сам се да
је одличан демонстратор што је изузетно
важно када је питању рад са младим
играчицама. Управа клуба је изузетно
задовољна његовим радом.
Некада су примарну селекцију у
свим спортовима вршили наставници
физичке културе у основним школама.
Да ли постоји такав вид сарадње
Одбојкашког клуба Вршац са основним
школама на територији града?
Још увек нисам препознала такав вид
сарадње, иако је било покушаја да се
разговара на ту тему. Тешко то иде.
Због чега?
Кључни проблем је чланарина коју
деца плаћају. Она је извор прихода за
наставнике који држе часове одбојке и
ако би талентовану играчицу усмерили
у наш клуб то значи да би они остали
без дела прихода. Дали смо предлог
да деца са великим потенцијалом буду
усмеравана у наш клуб, да тренирају код
нас два пута недељно а да наставници
у школи одбојке из које је играчица
поникла задрже чланарину, међутим
нисмо наишли на разумевање. То је
проблем са којим се сусрећу и клубови
из других спортова и мора се системски
решити.
Б.Ј
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ВРШАЦ ИСПАО
СЕНТА - ВРШАЦ 1:0 (0:0)

боље, једноставно наша игра имала
је другачију димензију. Можемо само
да жалимо што у комплетном саставу
нисмо били целе сезоне, повреде су
нам умногоме одмогле да остваримо
циљ, Сарајлин се вратио на терен као
реконвалесцент и у финишу сезоне је
обновио повреду, ја сам био повређен
у добром делу јесење полусезоне. Да је
било другачије вероватно би освојили
који бод више.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА КЛУБА
ОВОГ ЛЕТА
Искрени борац: Перица Ранков

аплаудира цео стадион, то је знак да су
навијачи видели да смо имали искрену
жељу да остваримо опстанак.
Шта се то по теби догодило у
пролећном делу сезоне да екипа заигра
као препорођена у односу на јесењи
део?
- Велики помак у игри направили смо
захваљујући играчима који су дошли:
Радосављеву, Сарајлину и Ђорђевићу.
Цела екипа је добила на самопоуздању,
Белић и остали играчи заиграли су много

Сезона је званично готова али одмора
нема. Перица Ранков истиче да је пред
фудбалски радницима много посла.
- Званично смо испали из Српске лиге,
али још увек постоји нада. Више ћемо
знати у наредном периоду, можда тек
уочи почетка наредне сезоне, у сваком
случају пратимо ситуацију у Првој
лиги и у екипи Доњег Срема од чијег
статуса зависи и наша судбина. Уколико
останемо српсколигаши неопходно
је стабилизовати финансије клуба и
видети да ли можемо да се такмичимо
у овом рангу. Овог лета нас очекује
изборна скупштина, ко год да преузме
руковођење клубом чека га доста посла
и бурно лето.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПОБЕДОМ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ КРУНИСАО ОДЛИЧНУ ПОЛУСЕЗОНУ

ПЕТИМ МЕСТОМ СВИ
ЗАДОВОЉНИ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – БУДУЋНОСТ (СЦ) 1:0 (0:0)

Фудбалери Вршац јунајтеда победом
су се опростили од својих навијача
савладавши минималним
резултатом
Будућност из Српске Црње. Био је то десети
пролећни тријумф изабраника тренера
Мише Бељина чиме су потврдили да су хит
полусезоне. Имајући у виду да је Вршац
јунајтед јесенас био последњи на табели
и да је стрепео за голи живот у Банатској
зони, може се рећи да је коначно пето
место резултат изнад очекивања.
- Освежен играчки кадар и одлично
обављен зимски припремни период
дали су резултата. Доласком Доновића,
Николића и Моторова добили смо
сигурност у одбрани, самим тим играчи
у везном реду и нападачи стекли су веће
самопоуздање што је допринело да играмо
много ефикаснији и лепши фудбал. Посебно
је важно што су утаквој концепцији важну
улогу имали и млади играчи, поникли у
нашој школи, каже тренер Вршац јунајтеда
Мирослав Бељин.
Екипа је на заслуженом одмору, а о
амбицијама за наредну сезону још је рано
говорити.
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ЗАВРШЕНА СЕЗОНА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА, ОСТВАРИО СЕ НАЈГОРИ СЦЕНАРИО

Фудбалери Вршца завршили су
сезону минималним поразом у Сенти
и такмичарски испали из Српске лиге
Војводина. Нажалост, иако су изабраници
тренера Јована Стефанова играли овог
пролећа ефикасан и допадљив фудбал
који је вратио публику на трибине
Градског стадиона, чудо се није десило
и огроман бодовни заостатак из
јесењег дела није надокнађен. Један
од најискуснијих првотимаца Вршца
Перица Ранков дао је своје виђење
завршеног првенства и учинка екипе.
- Пред нама је била немогућа мисија,
екипа је пружила више од максимума,
освојено је 22 бода више него дупло
у односу на јесенас и гледајући само
табелу пролећног дела сезоне, заузели
смо седмо место. Оно што је најважније,
играли смо леп фудбал. Остаје жал
што нисмо успели да дођемо и до
жељеног циља, опстанка у лиги, али ја
сам презадовољан послом који су у
пролећном делу урадили стручни штаб
и играчи.
Колико је екипи значила подршка
са трибина, која је била јача него у
последњих неколико година и чињеница
да сте после задње утакмице у сезони
код куће испраћени аплаузима навијача?
- Публика је препознала нашу жељу
и вољу а нас је њихова подршка носила
тако да смо једноставно уживали дајући
све од себе у сваком дуелу и на сваком
делу терена. Предиван је осећај када вам
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Раднички (НП) - Омладинац		
ТСЦ - Бачка 1901			
Сента - Вршац			
Долина - Раднички (СМ)		
Цемент - Железничар		
Слога - Борац (С)			
Оџаци - Раднички (Ш)		
Дунав - Банат			

1:1
1:0
1:0
2:2
2:2
5:3
0:0
2:2

Табела:
1.Оџаци		
30
2.ТСЦ		
30
3.Раднички (СМ) (-1) 30
4.Сента		
30
5.Раднички (НП)
30
6.Бачка 1901
30
7.Железничар
30
8.Цемент		
30
9.Дунав		
30
10.Раднички (Ш)
30
11.Слога		
30
12.Борац (С)
30
13.Омладинац
30
14.Вршац		
30
15.Банат (-6)
30
16.Долина (-1)
30

17
13
14
13
12
11
13
10
9
9
10
11
8
7
6
3

9
12
9
11
9
11
4
9
11
11
7
3
11
10
9
12

4
5
7
6
9
8
13
11
10
10
13
16
11
13
15
15

60
51
50
50
45
44
43
39
38
38
37
36
35
31
21
20

БАНАТСКА ЗОНА 30. КОЛО
ЖАК - Црвена звезда (РС)		
Младост (Л) - Раднички З.		
Слога - Јединство (БК)		
Слобода - Полет			
Јединство (НБ) - Раднички (С)		
Пролетер (БК) - Козара		
Вршац Јунајтед
- Будућност
Раднички (К)- Славиа		
Табела:
1.Раднички З.
30
2.Козара		
30
3.Јединство (БК) (-1) 30
4.Јединство (НБ)
30
5.Вршац Унитед
30
6.Раднички (С)
30
7.Слога		
30
8.Слобода
30
9.Пролетер (БК)
30
10.Будућност
30
11.Славиа
30
12.Раднички (К)
30
13.ЖАК (-1)
30
14.Ц. Звезда (РС)
30
15.Полет		
30
16.Младост (Л)
30

24
19
16
14
14
14
15
13
11
12
11
11
11
11
7
7

4
6
4
6
5
4
1
2
8
3
5
4
3
1
3
1

4:1
0:5
3:1
8:0
4:2
1:1
1:0
2:1

2
5
10
10
11
12
14
15
11
15
14
15
16
18
20
22

76
63
51
48
47
46
46
41
41
39
38
37
35
34
24
22

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 29. КОЛО
Владимировац - Партизан (У)		
БАК - Вултурул			
Војводина - Црвена звезда		
Борац (С) - Слога (БНС)		
Партизан (Г) - Младост (В)		
Југославија - Будућност (А)		
Јединство (К) - Младост (О)		

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

Табела:

Пролеће за памћење: ОФК Вршац јунајтед

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
Највећа непознаница у Другој јужнобанатској лиги је
ко ће поред Караша из Јасенова наредне сезоне играти
у Општинској лиги. Та одлука пашће у недељу, 12. јуна,
у директном окршају Потпорња и Дунава из Банатске
Паланке. Потпорањцима је довољан и нерешен исход,
Паланчанима игра само победа. Војводина из Селеуша
је одавно обезбедила прво место и пласман у Подручну
лигу Панчево, док Влајковчани размишљају о будућем
противнику у баражу за пласман у виши ранг.

Резултати 25. кола:
Борац (ВГ) - Хајдучица 3 : 3, Шевац - Јединство 3 : 0, Дунав
- Партизан (К) 4 : 2, Ратар - Потпорањ 1 : 0, Банат (И)- Караш (Ј)
4 : 0, Борац (ВС) - Војводина (С) 2 : 2, Караш (К) - Војводина
(ЦЦ) 4 : 2.
Табела:
1.Војводина (С) 53, 2.Јединство 44, 3.Борац (ВС) 41,
4.Шевац 38, 5.Хајдучица 37, 6.Војводина (ЦЦ) 37, 7.Ратар 36,
8.Борац (ВГ) 35, 9.Банат (И) 33, 10.Караш (К) 32, 11.Потпорањ
32,12.Дунав 30, 13.Партизан (К) 30, 14.Караш (Ј) 24.

1.Динамо 1945
2.Младост (О)
3.Војводина
4.Слога (БНС)
5.Будућност (А)
6.Борац (С)
7.Јединство (К)
8.Вултурул
9.БАК		
10.Југославија
11.Црвена звезда
12.Партизан (У)
13.Партизан (Г) (-1)
14.Младост (В)
15.Владимировац

27
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

25
18
15
14
12
11
12
10
10
9
9
10
7
6
3

2
3
6
3
6
9
5
6
6
4
3
0
5
3
3

0
7
6
10
9
7
10
11
11
14
15
17
15
18
21

77
57
51
45
42
42
41
36
36
31
30
30
25
21
12
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Zahvaljujemo se

na ukazanom poverenju svim
našim poljoprivrednim proizvodjačima,
partnerima i gostima na
DANU POLJA strnih žita i uljane repice 2016.
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