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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА У ВРШЦУ ОДРЖАЛА ЈЕ КОНЕФЕРЕНЦИЈУ ЗА 
МЕДИЈЕ ПОВОДОМ 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДР ВЕШОВИЋ: 
ОДЛУКЕ НА ШТЕТУ 

ГРАЂАНА
Демократска странка у Вршцу одржала је 

конференцију за медије поводом 3. седнице Скупштине 
Града Вршца. Новинарима су се обратиле др Татјана 
Вешовић, шефица одборничке групе и одборница 
Драгана Ракић.

Др Татјана Вешовић је нагласила да власт на 
седницама скупштине демонстрира силовање здравог 
разума, јер се доносе одлуке које су на штету грађана.

- Обећања која је СНС дао у предизборној кампањи  
да ће се обрачунати са криминалом и корупцијом, да ће 
укинути партијско запошљавање, да ће јавне финансије 
бити транспарентне, сада се све то показује као једна 
велика шарена лажа и обмана. Власт је ефикасна само 
када треба сменити једну гарнитуру директора и на 
њихова места, по страначком кључу поставити нове 
директоре. За директорку ЈП Вршац, иначе чланицу 
СНС-а, постоје сумње да је злоупотребила свој положај 
и са рачуна јавног предузећа платила 100 000 динара 
за аутобусе који су вршачке напредњаке одвезли на 
митинге у Нови Сад и Београд. Ако власт искрено жели 
да се обрачуна са корупцијом и криминалом, нека 
прво почисти сопствено двориште, рекла је др Татјана 
Вешовић.  

Татјана Вешовић је рекла да одборници и даље не 
знају на шта ће се утрошити ново кредитно задужење 
Вршца од 120 милиона динара. 

- Житељи Уљме су ме замолили да поставим питање 
када ће бити завршена спортска хала у Уљми, родитељи 
су ме замолили да питам када ће бити завршене јаслице 
у војном објекту на Тргу партизана, грађани питају које 
улице и које зграде ће бити реновиране и обновљене 
из новог кредитног задужења. Надам се да ћу одговоре 
на ова и многа друга  питања добити од надлежних из  
Скупштине Града, мада ме не би чудило да грађани 
остану ускраћени и за ове информације. Наша локална 
власт очигледно не схвата да је она сервис грађана, 
да је она та која треба да грађанима полаже рачуне и 
одговара на питања“, закључила је др Татјана Вешовић, 
одборница Демократске странке.

Драгана Ракић је поновила захтев који је упутила 
и за скупштинском говорницом, а то је да се смени 
Милош Васић, члан Градског већа задужен за заштиту 
животне средине.

Говорећи о питању које је изазвало највећу дебату за 
скупштинском говорницом, а то је питање исправности 
воде за пиће из вршачког водовода, одборница Ракић 
је истакла да су грађани остали ускраћени за овај 
одговор.

Такође, Ракићева је нагласила да је нејасно зашто је 
и одакле право одборнику Живковићу да мр Љубомиру 
Секулићу не дозволи да одговори на питање да ли 
Вршчани смеју или не смеју да пију воду из водовода, 
иако су на одговору инсистирале скоро све одборничке 
групе. 

Одборница Ракић је своју дискусију закључила 
утиском да актуелна власт међу грађане шири 
беспотребну панику и  показује да нема ни идеју, ни 
план, ни програм како ће водити локалну политику.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Оштра критика градске власти: 
Драгана Ракић и др Татјана Вешовић

Хемијско-медицинска шко-
ла Вршац била је домаћин 
међународног састанка 
представника Министарстава 
просвете Румуније и Србије, 
одржаног прошлог четвртка, 
9. јуна. Теме састанка били су: 
инспекцијски послови, њихова 
организација и упоређивање 
улоге инспекција у образовним 
системима наших двеју земаља, 
матурски испити, румунска 
искуства са освртом на везу 
матурских испита и уписа на 
факултет, као и конкретни 
предлози за даљу сарадњу. 

-Задовољство нам је јер је наша 
школа изабрана за домаћина 
овог значајног међународног 
састанка, нагласио је Вељко 
Стојановић, директор Хемијско-
медицинске школе Вршац. Србију 
представљају инспекцијске 
службе, Ратко Трнчић, помоћник 

за инспекцијске послове 
Министарства просвете Србије, 
Мирослав Стаменковић, 
начелник Републичке просветне 
инспекције, др Драган Драховац, 
начелник Покрајинске просветне 
инспекције. Састанку ће 
присуствовати и представници 
вршачких и околних установа 
и институција: Маријана 
Голомеић, чланица Градског 
већа за образовање, као и 
директори средњих школа из 
Вршца, Панчева и Беле Цркве. 
Румунију представља Школски 
инспекторат Жупаније Тимиш из 
Темишвара, Аура Данијелеску, 
генерални инспектор, са 
сарадницима. 

Према речима Стојановића, 
искуства румунских 
представника веома су значајна 
за српске просветаре, јер је наш 
источни сусед ускладио законске 

регулативе са ЕУ, а то је оно што 
нас очекује у будућности. 

-Овакви састанци су од 
врло великог значаја, сматра 
Мирослав Стаменковић, 
начелник Републичке просветне 
инспекције. Код нас је 30. априла 
ове године ступио на снагу 
нови Закон о инспекцијском 
надзору који доноси много 
нових решења. Врло је важно 
да сазнамо како у Румунији 
функционише инспекцијски 
надзор. Они су већ у Европској 
унији и примењују одређене 
стандарде са којима ми треба тек 
да се упознамо и ускладимо. 

Ово није први пут да Хемијско-
медицинска школа буде домаћин 
оваквог међународног састанка. 
Сличан скуп одржан је и 2009. 
године. 

Ј.Е.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНОГ САСТАНКА СРПСКИХ И РУМУНСКИХ МИНИСТАРСТАВА ПРОСВЕТЕ 

РАЗМЕНОМ ИСКУСТАВА ДО 
КВАЛИТЕТНИЈИХ РЕЗУЛТАТА 

Нове просторије месној заједници „Паја Јовановић“, 
преко 500 нових чланова, и оснивање месне организације у 
Избишту, резултати су на основу којих се 2015. година може 
сматрати успешном радном годином, оцењено је годишњој 
Скупштини инвалида рада Града Вршца.. Поред тога што 
удружење за своје чланове набавља намирнице и огрев 
по најповољнијим условима, они деле и бесплатне пакете 
кад год је могуће, и  како каже Јохан Ировић, председник 
Удружења инвалида рада у Вршцу, план за текућу годину је 
да се та делатност дигне на виши ниво. 

- Пре свега, намеравамо да израдимо социјалну 
карту, како би смо утврдили који су од наших чланова 
најугроженији, какве су њихове потребе, како би смо им 
могли помоћи бесплатним пакетима, колицима, или чиме 
год да је потребно. Ми смо већ прошле године у три или 
четири наврата успели да поделимо пакете по месним 
организацијама, истиче Ировић

За чланове удружења инвалида рада се повремено  
приређују излети а једном месечно и предавања о очувању 
здравља. Такође, важан аспект рада удружења је пројекат 
„Радионица душе“ где чланови могу да каналишу своју 
креативност кроз ликовни израз. Радионица омогућава 
инвалидима рада да осмисле живот на један нов и 
квалитетан начин. 

- Захваљујући томе што смо добили нове просторије, 
можемо да имамо и редовне састанке. Иако чланови 
радионице стварају и код куће, сада имају прилику да 
унапреде своје вештине кроз едукацију, и размену искуства 
у пољу стваралаштва, каже Драган Петровић председник 
„Радионице душе“ и члан извршног одбора Удружења 
инвалида рада. Од четири изложбе, колико је „Радионица 
душе“ до сада имала две су биле самосталне, а у плану је 
да се радови чланова продају и да се од тог новца купују 
пакети за кориснике услуга удружења. Иначе, „Радионица 
душе“ је препозната и на покраинском и на републичком 
нивоу и за свој рад ће, највероватније, почети да добија 
стална средства.

И поред свих успеха постигнутих у 2015., Стеван 
Радишић , потпредседник Савеза инвалида рада Војводине 
и координатор за Јужни Банат сматра да треба више пажње 
посветити укључењу сеоских месних заједница. 

- Вршац и поред силних проблема са којима се носио, има 
обавезу да укључи више насељених места у организацију. 
Избиште је укључено, али то је мало наспрам још петнаест 
- шеснаест места колико је преостало, наглашава Радишић.

Због великог броја корисника услуга и важне улоге коју 
удружење инвалида рада игра у нашем друштву, оно ужива 
велику подршку локалне самоуправе. 

- Вршац има 32 удружења што је више него што моноги 
градови имају. Због природе делатности Удружења 
инвалида рада, која укључује и афирмацију њихових 
преосталих способности, све активности на којима буду 
ангажовани, Град ће максимално подржати, јер веома је 
важно да се инвалиди рада удружују, као би побољшали 
свој положај  и искористили бенефиције које чланство 
пружа, закључила  је  Татјана Николић, чланица Градског 
већа за социјалну заштиту.

В. Јањић

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА У ВРШЦУ ОДРЖАЛО ЈЕ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

2015. УСПЕШНА РАДНА ГОДИНА

Помоћ за најугроженије: Јохан Ировић, председник Удружења инвалида 
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Одборници актуелног сазива 
Скупштине Града Вршца састали су се 
по трећи пут прошлог петка, 10. јуна. 
Јовица Заркула, председник градске 
Скупштине, предложио је дневни ред са 
8 тачака, али су одборници имали бројне 
допуне и предлоге на чију је дискусију 
отишао први сат седнице. Након дуже 
расправе усвојен је дневни ред који је, 
са допунама, имао 11 тачака. Са дневног 
реда скинута је тачка доношење одлуке 
о изради Плана детаљне регулације 
дела блока 83а “Ново гробље” у Вршцу 
те је прва тачка било усвајање ревизије 
Локалног еколошког акционог плана 
Града Вршца (ЛЕАП), која је изазвала 
највише расправе. 

Усвојен Локални еколошки акциони 
план 

Детаљнију информацију о ЛЕАП-у 
изнео је обрађивач мр Љубомир 
Секулић. Он је нагласио да Вршац има 
квалитетан ваздух, похвалио мерење 
концентрације алергена у ваздуху и 
рад пречистача отпадних вода. Његова 
изјава да је пијаћа вода неисправна и 
да, према анализама „Батута“, има високе 
концентрације мангана и амонијака, 
изазвала је жестоку расправу. Др 
Предраг Мијатовић (СНС) затражио је 
конкретан одговор о квалитету воде 
за пиће јер је то важна информација 
за грађане Вршца, што су подржали и 
представници опозиције.  

Милош Васић, члан Градског већа за 
заштиту животне средине и екологију, 
указао је на значај овог документа и 
захвалио се мр Секулићу на систематској 
и квалитетној изради ЛЕАП-а. 
Представници опозиције др Драгица 
Станојловић, др Татјана Вешовић, 
Драгана Ракић и Биљана Јеличић, 
замерили су да је документ обиман, 
површан у појединим сегментима, 

посебно акционим плановима, да је 
идентичан као претходни који није добио 
подршку одборника у децембру прошле 
године. Њихов закључак био је да се 
документ повуче на дораду са чим се 
сложио и покрајински посланик Покрета 
„Доста је било“ Дејан Максимовић, који 
је присуствовао седници. Одборници су 
усвојили ЛЕАП већином гласова. 

Именован в.д. директор ЈП „Вршац“ 

Одборници су, након расправе, 
усвојили Одлуку о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Јавног 
предузећа за стамбено пословање 
“Вршац”, усвојили текст са условима 
јавног конкурса и формирали Комисију 
за спровођење активности око 
поменутог конкурса. За председника 
Комисије за спровођење јавног конкурса 
за избор директора Јавног предузећа за 

стамбено пословање “Вршац” именована 
је Ружица Максимовић, а за чланове 
Миланче Симоновић, Марио Дујић, 
Златомир Пецикоза и Милош Салапура. 
Вршиоцу дужности директора ЈП 
„Вршац“ Драгани Станков изгласан је 
престанак мандата, а док се конкурс за 

директора не реализује, именован је 
Синиша Хераковић за в. д. директора. 
Након замерки опозиције на активности 
Станков и Хераковића, већином гласова 
усвојене су поменуте одлуке. 

Драгослав Алексић, 
в. д. директор „Другог октобра“ 

Љубисав Шљивић поднео је неопозиву 
оставку на место директора ЈКП „Други 
октобар“, коју је прочитала одборница 
Милана Копил, а Дарко Гавриловић и 
Милуцу Живков указали су на квалитетно 
руковођење овим предузећем 
директора Шљивића који је 25 година 
био први човек вршачких комуналаца. 
Са њима се сложио и одборник Радомир 
Миловић. Бранислав Матић успротивио 
се позиву председника Заркуле да 
одборници гласају о Шљивићевој 
оставци, образложивши да се о 
оставкама не гласа, већ да се оне само 
констатују. Одборници су, ипак, гласали 
и усвојили оставку Љубисава Шљивића 
са 24 гласа. Потом су за новог вршиоца 
дужности директора ЈКП „Други октобар“ 
именовали Драгослава Алексића, 

дипл. правника, власника Адвокатске 
канцеларије „Алексић“.  

Без првог човека остало је и Јавно 
предузеће „Варош“ након оставке 
коју је поднео доскорашњи директор 
Драгослав Ђурђев. Одлуком одборника, 
Ђурђева ће заменити Радојица Лазин 
који је на ову функцију дошао са места 
директора вршачке Филијале „Винер 
штедише“. 

Изабрано руководство „Вршачког 
венца“ 

Последња тачка треће седнице 
новог сазива градске Скупштине Вршца 
било је именовање Олге Петров за 
директора Међународног фестивала 
фолклора „Вршачки венац“ и Александра 
Ђорђевића за председника Фестивалског 
одбора. За чланове фестивалског 
одбора именовани су Марија Кулић, 
помоћница градоначелнице, Адријана 
Барши, одборница, актуелни директори 
Туристичке организације Вршца и 
Културног центра, као и директор 
Комерцијалне банке и представници 
ГКУД „Лаза Нанчић“ и КУД „Грозд“. 

Ј.Е. 

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА 

УСВОЈЕН ЛЕАП, ИМЕНОВАНИ В.Д. 
ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Усвојен важан документ - Милош Васић, члан Градског већа зазаштиту животне средине

Опозиција тражи спајање ЈП “Варош” и “Вршац” - Милуцу Живков

Одборници гласали за промене директора јавних предузећа

фо
то

: Д
ош

а ПРИМЕДБЕ И 
ПРЕДЛОЗИ ОПОЗИЦИЈЕ 

Одборници опозиције, 
одборници СПС-а Дарко 
Гавриловић и Милуцу Живков, 
предложили су да се са дневног 
реда скину тачке везане за ЛЕАП 
и Статут ЈКП „Други октобар“, 
као и да се јавна предузећа 
„Вршац“ и „Варош“ фузионишу. 
Гавриловић је поставио питање 
укидања мандата одборницима 
Јелени Мушкињи и Чедомиру 
Живковићу који раде у градској 
управи. Бранислав Матић (За 
бољи Вршац) предложио је 
укидање ограничења обраћања 
одборника у трајању од 3 минута 
и најавио кривичну пријаву 
против председника градске 
Скупштине због нерегуларности 
и непридржавања Пословника у 
раду локалног парламента. 

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 
Драгана Ракић (ДС) поставила је 9 питања у вези са радом вршачке 

Предшколске установе, од уписа деце, листе чекања на место у вртићу, 
до завршеткаобјекта јаслица у бившој војној амбуланти чији је рок 
прошао 1.1. 2016. 

Др Татјана Вешовић (ДС) затражила је конкретне податке о утрошку 
новог кредитног задужења Вршца од милион евра: када ће бити 
завршени сала у Уљми, 3. фаза олимпијског базена, јаслице у војној 
амбуланти, водовод у Улици Саве Мунћана, атмосферска канализација 
у Димитрија Туцовића и које ће улице бити реновиране? 
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У понедељак 13. јуна, 
у просторијама Градске 
библиотеке, одржан је 
последњи час пете по реду 
„Мале школе немачког 
језика“. У одељењу немачке 
књиге ученицима који су од 
септембра прошле године 
редовно похађали часове 
овом приликом су подељене и 
дипломе за успешно савладано 
наставно градиво. 

Предавач Тамаш Фодор 
је ученицима пожелео пуно 
успеха у даљој настави, 
уз обећање да ће Градска 
библиотека и у предстојећим 
годинама да настави традицију 
бесплатних часова немачког 
језика за ученике четвртих 
разреда основне школе, као 
и да ће сви који су ову школу 
завршили моћи да дођу и 
освеже знање уколико у 
даљем школовању буду имали 
потешкоћа са градивом. 

Рад са следећом групом 
почиње већ у септембру, са 
првим данима нове школске 
године. 

ЗАВРШЕНА ПЕТА ПО РЕДУ „МАЛА ШКОЛА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА“ 

ПОЛАЗНИЦИМА 
ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ 

Природњачко друштво „Геа“ 
у сарадњи са Покрајинским 
секретаријатом за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне 
средине и Покрајинским 
заводом за заштиту природе и 
Светским фондом за природу, 
организовало је представљање 
књиге „Управљање природном 
баштином у Војводини“ у Градској 
кући. 

-Књига „Управљање 
природном баштином у 
Војводини“ осмишљавана 
је током неколико година, а 
публикована је прошле године. 
Сматрамо да је посао везан за 
заштиту природе и природног 
наслеђа изузетно важан за нашу 
земљу јер тако чувамо основне 
параметре животне средине, 
омогућавамо квалитетнији 
живот становништву, а природну 
баштину можемо употребити 
као елемент одрживог развоја 
локалних заједница – рекао је др 
Слободан Пузовић, покрајински 
секретар за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне 
средине и један од аутора књиге. 

У књизи је приказано 17 
заштићених подручја, десетак 
специјалних резервата природе, 
предели изузетних одлика, међу 
којима су и Вршачке планине, као 
и неколико паркова природе. 

- Књига је конципирана тако 
да ће бити прикладна за читање 
свима онима који воле природу 
и желе нешто конкретно да 
учине да је сачувају и унапреде. 
Поред тога што представља 

пресек стања заштите природе 
у Војводини у претходних 
двадесетак година, ова књига је 
на неки начин и упутство о томе 
шта још треба радити на овом 
плану у наредном периоду – 
додао је Пузовић. 

Књига под називом 
„Управљање природном 
баштином у Војводини“ је 
штампана у тиражу од 1.000 
примерака, а аутори су одлучили 
да је бесплатно поделе онима 
који желе боље да упознају 
природну баштину ових простора 
и помогну у њеном очувању. 

- Јавност у Вршцу, а пре свега 
чланови еколошких организација, 
веома су сензибилисани за 
заштиту природе и посвећују јој 
доста времена. Наши чланови су 
делимично учествовали у изради 
ове књиге својим теренским 
налазима, волонтерским радом 
и подацима које су уступили 
ауторима – рекао је Дејан 
Максимовић из Природњачког 
друштва „Геа“, нагласивши да 
верује да ће књига „Управљање 
природном баштином у 
Војводини“ бити читана у Вршцу. 

Т.С. 

У ОПШТИНИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 

 „УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНОМ 
БАШТИНОМ У ВОЈВОДИНИ“  

НАЈВЕЋА НОЋ КЊИГЕ ДО САДА 

ВЕЛИКИ ПОПУСТИ 
У КЊИЖАРИ 

„ВАСКО ПОПА“ 
Вечерас (у петак, 17. јуна) у Лагуниним клубовима 

читалаца и књижарама Делфи од 17 сати до поноћи 
одржаће се четрнаеста регионална манифестација Ноћ 
књиге под покровитељством Еуробанк Србија. Ово ће 
бити још једна прилика да се по најповољнијим ценама 
купе најновији светски хитови, књиге домаћих аутора, 
књиге за децу и друга издања. 

 У Ноћи књиге пред читаоцима ће се наћи више од 
23.000 наслова Лагуне, али и других издавача. 

- Поред књига домаћих издавача, биће ту и наслови 
неколико хрватских издавача, што је раритет код 
нас, као и књиге највећих енглеских, америчких и 
француских издавача – истакла је на конференцији 
за новинаре поводом Ноћи књиге директорка 
књижарског ланца Делфи Весна Михаиловић.

Ноћ књиге ће се одржати у 26 градова у Србији и 
региону, на 51 локацији. 

- Ово ће бити највећа Ноћ књиге до сада јер смо у 
претходних неколико месеци отворили још три нове 
књижаре – истакла је директорка маркетинга Лагуне 
Ана Спасојевић. - Регионални карактер манифестацији 
дају Лагунини клубови читалаца у Бањалуци, Тузли, 
Сарајеву, Подгорици и Никшићу. И овог пута Ноћи 
књиге су се придружиле бројне библиотеке. Читаоци 
ће имати прилике да се друже са својим омиљеним 
писцима, а пријатељи манифестације су спремили 
бројне и разноврсне поклоне за све који буду 
учествовали у Ноћи књиге. 

Попусти на Лагунина издања: за куповину једне 
књиге биће 25 одсто, за две књиге 30 одсто, за три књиге 
35 одсто, а за четири и више књига 40 одсто. Попуст 
на страна издања биће 20 одсто, а наслови осталих 
издавача биће снижени до 20 одсто. Цене разноврсног 
гифт асортимана биће снижене за 10 одсто. 

Сви попусти моћи ће да се остваре и на сајту www.
delfi.rs. У току Ноћи књиге члански попусти Лагуниног 
клуба читалаца и количински попусти неће се сабирати 
са акцијским, односно са попустима који ће важити 
само за Ноћ књиге. 

Пред читаоцима ће се у Ноћи књиге наћи нова 
књига Светислава Басаре „Очај од нане“ и „Бајка“ 
Добрице Ћосића. Приче савремених српских писаца 
можете наћи у збиркама „Приче о Косову“ и „Орлови 
поново лете“ у оквиру Лагунине едиције „Таласи“. Један 
од најтраженијих наслова у Ноћи књиге сигурно ће 
бити нова књига Јелене Бачић Алимпић, „Молитва за 
опроштај“. Након романа „Ноћ када су дошли сватови“ 
и „Књига успомена“, у завршници трилогије „Казна за 
грех“ пратимо даљу судбину честите, лепе и образоване 
Емилије Нојбауер. Исидора Бјелица ће својим 
читаоцима представити књигу „Спас 3“. Међу хитовима 
за Ноћ књиге наћи ће се и нова књига Паула Коеља 
„Бити као река“, нова књига Трејси Шевалије „Плодови 
на ветру“ и нова књига Лусинде Рајли „Седам сестара“. 
Књига која ће привући велики број читалаца је „Десет 
дана у ’Исламској републици’“, први детаљан извештај 
из срца терора. Овај важан историјски документ доноси 
нам крајње аутентичан увид у несхватљиво бруталан 
начин размишљања бораца Исламске државе. Нови 
роман Јуа Несбеа из серијала о инспектору Харију Хулеу 
„Бубашвабе“ имаће премијеру у Ноћи књиге. После 
тринаест година славни чешки писац Милан Кундера 
читаоцима је представио свој нови роман „Празник 
безначајности“, а у књижарама можете наћи и књиге 
нобеловаца Светлане Алексијевич „Чернобиљска 
молитва“ и Мо Јена „Смрт на сандаловом коцу“.

Др Слободан Пузовић: Чувајући основне параметре животне средине 
омогућавамо развој локалне заједнице и квалитетнији живот за грађане 
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Јадранка Ћулум, професор 
српског језика и књижевности, 
објавила је 13 књига: збирке 
песама, прича, монодраму. 
Дошла је у Вршац са намером 
да се једном врати у Kључ, свој 
родни крај или у  Сарајево, град 
своје младости. Међутим, рат јој 
то није дозволио. Распаковала је 
кофер и остала у Вршцу. Данас 
се, каже, осећа као аутентична 
Вршчанка. Има родбину, 
пријатеље, своје ђаке који је 
надахњују и уливају јој добру 
енергију. Има све. 

Скоро половину живота провели сте 
у Вршцу. Како Вас је живот довео у овај 
град?

-Да. У Вршцу живим 24 године. Рођена 
сам 28. априла, 1965. у Кључу, градићу на 
реци Сани, у Републици Српској. Кључ је 
топао исто као моје детињство, које не бих 
мењала ни за шта на свету. Богато, лепо, 
и оно што ја увек понављам, босоного. 
Трчати босоног кроз живот - то је заиста 
богатство, ако неко уме. Значи, с лакоћом, 
енергијом, позитивношћу, вољом, са 
добрим ветром који вам увек дува у леђа. 
Баба Драгиња и деда Стојан обележили 
су моје детињство, заједно са мојом 
мамом Јелком, девојачко Крекић. Живели 
су у малом селу Чађавици, код Кључа. У 
близини је и Змијање где је рођен Петар 
Кочић. Једно лепо планинско место, које 
мени још увек мирише на детињство. Све 
викенде и распусте проводила сам код 
бабе и деде. Они су ти од којих је почело 
све моје прво. Њима су, заједно са мамом, 
посвећене све моје књиге које ћу касније 
написати.  

После основне и средње школе, 
отишла сам у Сарајево, мени један од 
најлепших градова младости. Тамо сам 
завршила Филолошки факултет - одсек 
југословенска књижевност и српски језик, 
а касније сам уписала и другу групу -  
светску књижевност са библиотекарством. 
Књига и писање увек су ме привлачили и 
вероватно је то био пут да се определим 
за оно што данас радим. Професор сам  у 
Школи „Младост“, предајем српски језик и 
књижевност. 

Сећате ли се свог првог сусрета са 
књигом?

-Прва књига, коју сам званично добила, 
била је „Алиса у земљи чуда“, а прва књига 
коју сам ја прочитала јесте „Босоного 
детињство“ Бранка Ћопића. Све је то 
оставило неки траг. Пре тога била је једна 
избледела књига, шарених корица на 
којима је нацртан био  Марко Краљевић.
То су јуначке епске песме. Тада нисам још 
знала да читам. Деда ми је стално читао и 
од тих понављања ја сам знала све песме 
напамет, па сам мислила да знам  читати.  
Волела сам увек да пискарам. Имала сам 
сестрицу од ујака и док сам седела уз њу, 
још као мала, написала сам прве песме. 
Једна од њих је чак касније и објављена 
у једној мојој збирци. Песме сам слала на 
конкурсе  у часописима, за дечје новине, 
школске листове.

Када сте дошли у Вршац?
-После тог несрећног рата 1992. године 

дошла сам у Вршац, пошто су сви мамини 
рођаци били овде од Другог светског 
рата. Дошла сам с намером да се вратим. 
Међутим, није било тако. Рат је потрајао и 
онда сам свој кофер с босоногим стварима 

морала распаковати. Али, још увек се 
нисам некако осећала да ћу овде остати. 
Има у једној мојој збирци реченица у 
којој кажем да сам тад била као биљка. 
Тло је прихватило корен, али је он негде 
тражио још воде и није било јасно да 
ли ће се одржати или не. Помогло ми је 
то што сам те 1992. почела да радим у 
школи са децом. Прва школа била ми је 
„Јован Стерија Поповић“, тада још „Жарко 
Зрењанин“. Било ме је свуда, од средњих 
до основних школа. Сва та деца и њихова 
енергија много су ми помогла. То ме је 
одржало. Следеће године дошла сам први 
пут у додир са књижевним круговима, 
књижевницима из Београда. Недељко 
Попадић, тада млад, дошао је из Бањалуке, 
имао је неке своје часописе. Ја сам слала 
дечје радове на конкурсе и тако је почело. 
Тада сам имала већ готову збирку песама. 
Иначе, пре тога, док сам била на факултету, 
објавила сам једну збирку кратких прича, 
„Аутобуске приче“. То је једина моја 
књига коју немам и бавим се мишљу да 
је, по сећању, поново напишем и објавим. 
Приче су настале тако што сам сваког дана 
путовала од студентског дома на факултет. 
Најчешће сам ишла аутобусом, а ту је било 
прича, духовитих, с поуком...Нажалост, 
немам ни већину својих фотографија, ни 
књига, личних докумената, остало је све 
тамо. Неко је у то време плаћао да добије 
дипломе, а ја сам плаћала да успем да је 
извучем из Сарајева. Прошле су године док 
сам успела. Нисам могла ни за стално да 
се запослим због тога. Нисам могла више 
да чекам потврду о положеном стручном 
испиту него сам поново полагала. У то 
време сам радила у Банатском Карловцу у 
школи. Људи су се трудили да ми помогну. 
Сада имам стари индекс, дипломе и сећања 
која чувам. Донела сам неки роковник 
из средње школе, који  је био код маме у 
стану, у коме су биле моје песме и од њих 
сам направила своје две прве збирке 
песама: „Корак до сна“ и „Између времена“. 
Недељко Попадић је инсистирао да то 
објавим и када сам му их однела, рекао је 
да има песама за две збирке. Помогао нам 
је Милутин из тадашње „Српске књиге“, 
процењујући  да је то вредно и  да све 
треба објавити. 

Када су Вам штампане те прве 
збирке песама?

-Било је то 2003, 2004. Промовисане  су 
у нашој Градској библиотеци и Конкордији. 
Тада је са мном ишао покојни Милан 
Ковачевић. Била су то лепа времена. 
Схватила сам да треба то да радим, да има 

људи који ме воле. Било је 40 степени, 
људи су чекали испред Библиотеке. У 
Конкордији се сручило невреме, али 
нико није отишао. Сви су стајали испод 
сунцобрана и  слушали поезију. Тада 
су били гости Недељко Попадић, Раде 
Јовановић, Радислав Јовић... 

Да ли сте се тада први пут осетили 
као Вршчанка?

-Можда, али мислим да је то, ипак, било 
раније. Недељко је оснивач Фестивала 
писаца  за децу. Учесник сам већ 14 година. 
Прве године Фестивала штампала се 
Антологија песама за децу. Била сам једина 
песникиња која није имала објављену 
књигу, а ушла сам у Антологију, заједно са 
101 живим песником из свих република 
бивше Југославије. Сваки песник је песмом 
представљао један град. Када су мене 
питали који то град представљам, схватила 
сам да ме дуго већ нема ни у Сарајеву ни у 
Кључу. Тада сам први пут схватила да сам 
ја у Вршцу. И моје прве промоције овде 
показале су ми колико сам богата, колико 
много људи имам у Вршцу. Када је још 
дошла мама да живи код мене, онда је све 
моје било овде.  Иако, морам признати, 
остаје нека чежња, патња. Део мог срца је 
увек негде у Босни. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 6, БРОЈ  64, 25. ЈУН 1980.

ТИТОВ ЖИВОТ- НАЈПОУЗДАНИЈИ 
ПУТОКАЗ У РАДУ

Дубоко дирнути неизмерним болом за преминулим другом 
Титом, чланови овдашњих радних колектива схватили су 
суштинуњегове поруке: „Морамо, другови, радити предано, 
човекољубиво, свесни да из сваког искреног напора ниче 
будућност, како наша, тако и оних генерација које нас следе“.

Резултати уважавања те Титове поруке видљиви су и у 
вршачком ОУР-у „Плитвице“ београдског „Клуза“. Тамо су 
раднице зближене јединственим осећањем туге и поноса, током 
протеклих дана премашиле продуктивност, радној дисциплини 
и квалитету производње сва уобичајна и планирана очекивања  

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 6, БРОЈ  63, 17. МАЈ1980.

ИСТРАЖИВАЊА У 
КОРИСТ РУДНИКА 
Вршчани велику наду полажу у предстојећи 

значајан пројекат експлоатације богатих налазишта 
неметала: фелспата и каолина код Месића и кварсног 
песка у близини Великог Средишта. С тим у вези овде 
ће , ако све буде ишло по плану, бити за годину дана 
отворен јединствен рудникнеметала у Покрајини. Реч 
је о сировинама које се употребљавају у стакларској, 
керамичкој и неметалској  индустрији, а у земљи их 
нема. У оба случаја резерве су огромне , па се предвиђа 
и подизање  и три погона, која ће овде радити на бази 
употребе неметала, чија су налазишта откривена код 
Месића и Великог Средишта.

ИНТЕРВЈУ
ЈАДРАНКА ЋУЛУМ, ПРОФЕСОР И КЊИЖЕВНИК:

РАСПАКОВАН КОФЕР ПУН БОСОНОГОГ ДЕТИЊСТВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Колико сте збирки објавили?
-Тринаест књига: збирке песама, једна 

је монодрама „Женске тајне“ и збирка 
прича „Босонога принцеза“. Једна је и 
збирка  песама за децу и за њу је везана  
лепа награда. Тада сам сарађивала са 
„Невеном“ и „Витезом“, дечјим часописима. 
„Витез“ ми је уручио вредну и мени драгу 
награду - Повељу за посебан допринос 
улепшавању света детета. Гостовала сам 
са многим писцима, упознала дивне 
песнике и људе: Перу Зупца, покојног 
Душка Трифуновића, мог Сарајлију, а њега 
највише  памтим, затим Добрицу Ерића, 
Матију Бећковића, Љубивоја  Ршумовића, 
Рашу Попова , Градимира Стојковића, Тоду 
Николетића и многе, многе друге. Били су 
то дивни доживљаји  када смо одлазили 
у многе градове на гостовања, остајали 
по 2-3 дана. Волела сам да се дружим са 
старијима, да научим нешто. Миња Субота 
је имао дивне приче, умне, лепе вицеве. 
Сећам се првог Фестивала, у београдском 
Хотелу „Бристол“. Имала сам страшну 
трему. Ја не знам много песама напамет. 
Добрица ми је рекао да лепо узмем папир 
и читам. Још је већа трема кад стојите пред 
децом. У Сава центру је било хиљаду и 
више деце. Кад осетим да су се смирили 
док читам песме, онда знам да сам успела. 
У школи је то сасвим друга прича. 

Уз поезију, опробали сте се врло 
успешно и као писац монодраме. Како 
је то било?

-Рецензију за монодраму „Женске 
тајне“ написали су ми  Јова Радовановић 
и Миленко Павлов. Истог дана била 
је премијера, представљање књиге и 
изложба слика. Тог врелог августовског 
дана позориште није било никад пуније. 
Срце ми је било испуњено. Рекли су ми 
да сам једина која је за живота своје дело 
успела да постави на нашу позорницу  
после знаменитог Јована Стерије 
Поповића. Било ми је то велико признање.  
Тибор Вајда је режирао „Женске тајне“, 
глумица Соња Радосављевић је била у 
главној улози, музику је извела наша Тамара 
Тамчи Тоскић. У целом стваралаштву међу 
најдражим стварима ми је збирка прича 
„Босонога принцеза“ , мој завет баби и 
деди да ћу једног дана забележити своје 
детињство. То сам им обећала,али  нису 
доживели, нажалост. Књигу сам посветила 
мами и њима. Ту је цео мој живот у једној 
реченици, да је живети босоног  као 
одрастао човек  сјајна ствар. Потребно  је 
враћати се детињству, носити дете увек у 
себи, сву ту лепоту живљења. То је енергија 
која вас држи у овом суровом свету. 

Написала сам и књигу духовне поезије 
„Душа молитвена“ која се користи као 
уџбеник на часовима веронауке у школама. 
Настала је из мојих снова и уз помоћ маме. 
Сањала сам једну дивну цркву, тражила  је 
у монографијама, веровала  да постоји и 
нашла је. Била је то  Госпа од Шкрпјела у 
Бококоторском заливу. Прва песма добила 
је награду на једном конкурсу, онда сам 
написала другу и она је добила награду 
. Претходно је награђена и  дечја песма  
„Крсна слава“ . Мама ми је предложила 
да напишем словарицу, да моји ђаци 
препознају када се нешто слави. Тако сам 
ја пописала свеце обележене црвеним 
словима и настале су римоване песме о 
свецима са причом  када се који слави. 
Помогла ми је наша вероучитељица 
Катарина Стојковић. Промоцију је 
улепшао дечји хор,а Тања Гердец  Мрђа 
је компоновала истоимену песму „Душа 
молитвена“. Написала сам и химну Школе 
„Младост“, која је  била је међу првима у 
граду. Тања је компоновала и ту и неколико 
других песама. Касније сам сарађивала и 
са другим музичарима. Најновија збирка 
поезије „Додир равнице“  урађена је са 
вршачким тамбурашима „Банатске лоле“. 
Компоновали су у тамбурашком духу 15 
мојих песама. И сада се баве мишљу да 
песму „Вршац“ сниме у студију,ту  праву, 
лепу, тамбурашку песму. Та књига је била 
мој поклон Вршцу, равници и свему што 
сам овде доживела. Бакице које седе 
испред кућа, кибиц фенстери, салаши-само 
су неке слике које сам обојила стихом. Моје 
су песме настајале свуда. Сећам се када ме 
је наш покојни колега професор Драган 
Чолаков натерао да ставим на папир наш 
одлазак у кафе “Адријано”, где су седели и 
наши ђаци. 

Које су Вам награде најдраже?
-Рекла сам да ми је најдража Повеља 

за посебан допринос улепшавању света 
детета. Касније су дошле Награда за 
животно дело часописа  „Витез“, за најбољу 
песму на „Вуковим ластарима“ у Лозници, 
специјална признања на међународним 
фестивалима у Румунији. Неке моје 

песме су и преведене на румунски језик. 
Мојих песама и књига има на енглеском, 
руском, има их у Америци, на Флориди, 
Немачкој,Мађарској.  Имала сам дивну 
сарадњу са мађарским песником  Ароном 
Галом који је објавио антологију на 
немачком и румунском језику. Препевала  
сам 3 његове књиге песама са мађарског. 
Било је прилично тешко. 

Колико Вас испуњава рад са децом у 
школи? Да ли сте се некад покајали што 
сте се определили за образовање?

-Никада, иако је образовање изгубило 
када је реч о његовом вредновању. Већ 
24 године радим, 12 година сам у Школи 
„Младост“, поново бих се определила за 
тај посао, нисам се покајала.Тај рад ме је 
покренуо на стваралаштво, усмерио ме 
да  помогнем младима, да их подстакнем 
на стварање, јер ја сам живела у малој 
средини, а  није било никога да ми 
помогне.  Сами смо налазили часописе, 
слали своје радове. Лакше је када имате 
некога да вам прокрчи пут. Има много деце 
која су талентована, која су објавила књиге, 
као наша Јасна Крсмановић. Срећна сам 
када је сада видим као постдипломца. 
Дивно је када видите да је уродило плодом 

оно што сте уложили у некога. Када видите 
младе људе да су успели, када пронађете 
оно што је квалитетно у љима  и схватите 
да има ту и нешто ваше, то је најлепша 
награда. Ја сам доста захтевна у школи, али  
деца су захвална на томе и пријатељски 
увек расположена,а  то ми показује да сам 
добар предавач и педагог. Упознала сам 
много талентоване деце и увек сам њихове 
радове слала часописима, на конкурсе. 
Неки су награђивани,а а неки су касније 
објавили   збирке. 

Шта је важно у животу?
-Када се осврнем иза себе, мислим да је 

важно имати пријатеље, позитивне људе 
око себе.Стварати, давати, а не тражити 
ништа за узврат, носити у себи дете. На 
свет треба гледати другачије. Када наиђе 
неки тежак тренутак, треба схватити да 
је то само тренутак. Негде нам  је дато да 
постојимо  и у  патњи, али све прође. То је 
живот, идемо даље!

Драго ми је да сам успела да оставим за 
собом неке трагове. Мислим да ми је живот 
заиста богат.

Јованка Ерски
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ТРПЕЗА НАД ТРПЕЗАМА 
Када би смо у једном тренутку и на једном месту збрали 

све што се у вршачком крају призводи и произведе за 
исхрану и за пиће, била би то изванредно богата трпеза. 
У ствари, она то већ и јесте, с тим што би могла да буде 
и далеко раскошнија. Јер има на њој квалитетног меса , 
петнаестак врста хлебног пецива, одличних сирева, слатког 
и киселог млека, павлаке, јогурта, маслаца кекса, вафла, 
бомбона, чоколаде, познатих и цењених вршачких вина, 
пива жестоких и  и безалкохолних пића, разних врста 
воћних сокова, воћа, поврћа...

Једном речју, свега што може човека да напоји, нахрани, 
али и да допринесе значајном развоју овог подручја 
на плану производње хране. Јер, будућност те врсте 
привређивања управо је ступила на сцену. Постало нам 
је, наиме, јасно да је храна  данас енергетско и стратешко 
питање број једне . А управо је ту војвођанска и вршачка 
развојна шанса.

И да не заборавимо квалитетни товљени шарани 
на вршачкој трпези заузимају значајно место. Њихова 
годишња производња на рибњацима ООУР-а „Рибарство“ 
ПИК-а „Вршачки ритови“ креће се око 700 тона. Но, и ту се 
може учинити више...

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА6, БРОЈ  66, 17. СЕПТЕМБАР 1980

УДАРНИЧКО ЛЕТО 
МЛАДИХ ВРШЧАНА

Заједно са бригадиристима из Алибунара, Мионице, 
Тополе, Титела, Жабља Куманова, Крапине и Сарајева, 
у трећој смени ОРА „Делиблатски песак 80“ радили су и 
млади вршачког краја. Њих 62 сачињавали су сто четврту 
по реду Омладинску радну бригаду „Жарко Зрењанин“, 
која се са градилишта у Делиблатском песку вратила као 
најбоља у трећој смени.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Духови дефинитивно нису модеран концепт. 
Данас знамо да су се спомињали чак и у 
месопотамијским религијама, Старој Грчкој, Египту 
и у Римском царству, а у Викторијанској Енглеској су 
се чак и фотографисали (иако је доказано да је то 
било дело шарлатана).

- Део разлога зашто многи од нас верују у 
духове се једноставно своди на начин на који наш 
мозак ради – тврди Бери Марковски, социолог 
на Универзитету у Јужној Каролини. – Људски ум 
увек тражи објашњење за несигурне информације. 
Духови се готово увек појављују под нејасним 
околностима – као што је слабо светло, или када се 
будимо или покушавамо заспати, када наша чула 
нису најфункционалнија. 

Наука нуди шест поузданих објашњења онога за 
шта неки верују да би могли бити духови. 

Електромагнетно поље 
Канадски неуролог Мајкл Персинџер већ 

деценијама проучава ефекте електромагнетних 
поља на перцепцију људи о духовима. Његова 
је хипотеза да пулсирајућа магнетна поља, 
неприметна на свесном нивоу, изазивају осећај 
да у соби постоји нека „присутност”. Персинџер 
тврди да електромагнетно поље изазива необичне 
активности у слепоочним режњевима мозга. 

Тровање угљен-моноксидом 
Доктор Вилмер је 1921. године објавио причу о 

уклетој кући у америчком медицинском часопису. 
Породица која је живела у уклетој кући почела 
је да доживљава чудне појаве чим су се доселили 
у ову кућу. Чули су шкрипање намештаја, чудне 
гласове у ноћи, и осетили присутност невидљиве 
сабласти. Тврдили су да их у кревету држе духови 

и да се не могу померити, осећали су слабост и још 
много других негативних осећаја. Како се касније 
испоставило, неисправна пећ је пунила кућу 
угљен-моноксидом, узрокујући слушне и визуелне 
халуцинације. Од тренутка када је пећ поправљена, 
ова породица више никада није видела нити чула 
духа. 

Инфразвук 
Инфразвук је звук дубоке фреквенције који 

људи не могу чути, док неке животиње, као што су 
слонови, могу. Ниске фреквенције могу изазвати 
различите физиолошке нелагоде код људи. 
Научници који проучавају ефекте ветротурбина и 
буке (инфразвук) коју стварају у близини насељених 
подручја су открили да ниске фреквенције могу 
изазвати дезоријентисаност, осећај панике, 
промене у броју откуцаја срца и крвном притиску, 
као и мноштво других сличних последица које би се 
лако могле повезати с појавом духова. 

Буђ 

Шејн Роџерс, професор инжењеринга на 
Универзитету Кларксон, провео је неколико месеци 
обилазећи локације на којима су се наводно 
појављивали духови. Он је уочио да је на већини 
локација било влаге, односно буђи. Прелиминарна 
истраживања показују да неке врсте плесни могу 
изазвати симптоме који звуче прилично сабласно, 
попут ирационалног страха, па чак и деменције. 
Професор Роџерс каже да је дошао на идеју да 
истражује ове локације након што је погледао јако 
пуно емисија о духовима. Његов циљ је био да 
покуша да пронађе неки заједнички фактор који би 
могао објаснити зашто људи имају ове осећаје. 

Моћ сугестије 
Многе су студије показале да моћ сугестије може 

утицати на то како околина утиче на људе и како 
људи утичу на околину. Моћ сугестије неке људе 
може натерати да заволе неки производ, да оздраве 
од плацебо лекова и да виде ствари које нису ту.

Извор: Opusteno.rs 

РАЦИОНАЛНО О ИРАЦИОНАЛНОМ 

ШТА НАУКА МИСЛИ О ДУХОВИМА? 

ВИСОКA ШКОЛA СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА 
ЗА ВАС ПИ ТА ЧЕ 

„МИ ХА И ЛО ПА ЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИ ШИ ТЕ У ВР ШЦУ – СТУ ДИ РАЈ ТЕ У ЕВРО ПИ!
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че „Ми ха и ло 
Па лов“ Вр шац је акре ди то ва на ви со ко школ ска уста но ва ко ја 
обра зу је бу ду ће вас пи та че на три на став на је зи ка: срп ском, 
ру мун ском и ром ском, на основ ним и спе ци ја ли стич ким 
стру ков ним сту ди ја ма.

У јун ском упи сном ро ку 2016. го ди не, кан ди да ти ће у окви ру 
при јем ног ис пи та по ла га ти про ве ру го вор них, му зич ких и 
фи зич ких спо соб но сти, као и по зна ва ње бон то на.

Кла си фи ка ци о ни ис пи ти из ма тер њег (срп ског, ру мун ског, 
ром ског) је зи ка, као и тест оп ште ин фор ми са но сти по ла жу 
се на кон по ло же них про ве ра спо соб но сти.

Ви со ка шко ла ну ди мо гућ ност сту ден ти ма да у окви ру 
Ера змус+ про гра ма ЕУ, је дан или ви ше се ме ста ра про ве ду, 
сту ди ра ју и по ла жу ис пи те на не ко ли ко уни вер зи те та у 
ЕУ уз сти пен ди је ко је овај програм ну ди. 

Све ин фор ма ци је око тер ми на упи са, про ве ра, као и 
кла си фи ка ци о них ис пи та би ће бла го вре ме но ис так ну те 

на сај ту www.us ko la vr sac.edu.rs 
и до ступ не на бр. тел. 013/831-628.
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ТОП ЛИСТЕ 

ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА 

1. Казна за грех – Молитва за опроштај, 
Јелена Бачић Алимпић 

2. Плодови на ветру, Трејси Шевалије  
3. Бити као река, Пауло Коељо 
4. Шетња за памћење, Николас Спаркс 
5. Немањићи – У име оца, Дејан 

Стојиљковић, Владимир Кецмановић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ  

1. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
2. Мој први атлас са налепницама, Група 

аутора 
3. Какаград, Срђан Драгојевић 
4. Моја књига тајни за девојчице, Група аутора 
5. Путовање кроз твоје чудесно тело, Група 

аутора 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 

1. Ај Кју – Сепак ми е забавно 
2. С.А.Р.С. и Ничим изазван – Глупост 
3. Клеменс – Јст би те мел 
4. Биг стрип горила – Без треме 
5. Артан Лили – На води 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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Српско археолошко друштво, 
основано 1883. године, једно 
је од најстаријих струковних 
удружења у Србији. Годишњи 
скуп друштва је почетком јуна 
ове године уприличен у Вршцу, 
у Градском музеју, по први пут 

од оснивања друштва. Скуп 
археолога у Вршцу је највећи 
скуп археолога који се ове 
године одржао у Србији, и један 
од највећих у региону. Са преко 
100 пријављених реферата, 
уједно је и најобимнији 
досадашњи скуп Српског 
археолошког друштва. 

Рад научно-стручног скупа 
Српског археолошког друштва 
у Вршцу одвијао се у оквиру 
пет сталних секција и шест 
тематских сесија. Реч је о новим 
истраживањима у Србији, 

резултатима вишегодишњих 
међународних пројеката, новим 
методолошким приступима 
у археологији, теоретским 
радовима о археологији као 
дисциплини, резултатима 
експерименталне археологије, 
и н т е р д и с ц и п л и н а р н и м 
студијама. 

Догађај је имао и 
међународни карактер, будући 
да су осим сручњака из Србије, 
на скупу били пријављени 
радови археолога из Немачке, 
Британије, Ирске, Шпаније, 
Португала, Канаде, Хрватске, 
Словеније и Мађарске. 

39. Годишњи скуп отворила 
је градоначелница Вршца 
Драгана Митровић захваливши 
се председништву Српског 
археолошког друштва и управи 
Градског музеја на лепој 
иницијативи и пожелевши 

свим учесницима еминентног 
скупа пријатан боравак у 
нашем граду. 

По програму на скупу су 
радиле редовне секције 
Друштва: Секција за палеолит 
и мезолит, Секција за 
праисторијску археологију, 
Секција за класичну 
археологију, Секција за 
средњовековну археологију и 
Секција за Биоархеологију. 

Одржане су и тематске сесије: 
Технологија експлоатације 
сировина од праисторије до 

средњег века, Нови резултати 
истраживања потиских 
заједница, Терминолошки 
проблеми у археологији, 
Учењаци, старинари, 
археолози – археологија у 
светлу сопствене историје, 
Континуитет и дисконтинуитет 
живота у праисторији, антици 
и средњем веку, Методологија 
истраживања групних и 
масовних сахрана. 

Посебан тематски блок, ван 
редовних секција и тематских 
сесија, био је посвећен 
археологији Баната, са 
историјатом истраживања. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ ОДРЖАН        

39. ГОДИШЊИ СКУП СРПСКОГ 
АРХЕОЛОШКОГ ДРУШТВА    

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ  
У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА  

„СВЕТИ МАНАСТИР ХИЛАНДАР 
– СРПСКА ЦАРСКА ЛАВРА”   

У Градској библиотеци у 
четвртак, 9. јуна представљена 
је монографија „Свети манастир 
Хиландар - српска царска лавра“ 
за коју је текст написао и све мапе и 
слике у техници акварела осликао 
свестрани уметник Миле В. Пајић. 
Књигу су, заједничким снагама, на 
четири језика - српском, руском, 
енглеском и немачком, објавили 
Службени гласник и Ризница 
српске духовности. Осим аутора, 
о књизи су говорили књижевници 
Перо Солар и Јадранка Ћулум као 
и модераторка вечери Драгана 
Ракић. 

Према Пајићевим речима, ова 
монографија настала је такорећи 
за једну непроспавану ноћ у којој 
је Хиландар горео 2004. године. 

 - Сутрадан сам у глави имао 
комплетно сложену књигу са 
насловом и поглављима – рекао 
је аутор. Аутор Миле Пајић 

је истакао да је књига „Свети 
манастир Хиландар” заједно са 
још пет књига из исте едиције 
које су посвећене нашим 
средњовековним манастирима 
замишљена као илустрована 
енциклопедија, кроз коју ће свака 
генерација, од оних најмлађих, 
школских, па до оних најстаријих 
моћи да се упозна са богатом 
ризницом српске духовности, 
културе и историје.

 - Објавили смо шест књига 
које покривају по један период 
историје наше државности, 
духовности и свеопште културе 
од 10. века до данашњих дана, 
обрађених кроз шетњу српским 
манастирским и црквеним 
светињама, груписаних по 
архитектонском стилу и складу 
и са њиховим назнакама и 
карактеристикама. Жеља нам је 
да упознамо како властити народ 
тако и читав свет са богатством 
српског културног наслеђа, са 
богатим манастирским ризницама 
у којима су настајали српски 
идентитет, духовност и свеопшта 
култура. Из тог разлога су све 
књиге штампане на четири језика: 
српском, руском, немачком и 
енглеском – рекао је Пајић. 

Као занимљивост, напоменуто 

је да је монографију на немачки 
превела монахиња Јована 
(световно име Сибила Лер) из 
манастира Светог Николаја - 
Соко града код Љубовије. Она 
је унука немачког генерала из 
Другог светског рата Александра 
фон Лера који је као заповедник 

Четврте ваздухопловне флоте 
учествовао у нападу на Југославију 
априла 1941. и руководио 
бомбардовањем Београда. 

Говорећи о књизи Драгана Ракић 
је истакла да је књига намењена 
широкој читалачкој публици, 
да је писана једноставним и 
популарним језиком и стилом и 
да обилује подацима о историји 
Свете Горе и њених двадесет 
светих манастира. 

- Књига има два поглавља: 
прво поглавље уводи читаоца у 
феномен једине монашке државе 
на свету кроз кратку шетњу од 
једног до другог манастира и са 
основним подацима о сваком од 
њих и објашњењем о томе како 
монашка држава функционише. 
Друго поглавље је посвећено 
манастиру Хиландару, у коме се 
читалац кроз кратак текст, праћен 
сликом, врло лако и сликовито 
упознаје са манастирском 
архитектонском целином, 
четрдесетак најважнијих 
његових објеката и обиљем 
података и детаља о историји, 
догађајима, манастирском 
благу, хиландарским чудима 
и светитељима и најважнијим 
личностима – рекла је Драгана 
Ракић. 
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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. 

НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ/UJVIDEKI SINHAZ         

УСПЕХ ИЗГРАЂЕН НА 

„МУСКЕТАРСКОЈ ДОКТРИНИ“         
Новосадско позориште/Ujvideki 

sinhaz настало је 1974. године 
с идејом да помогне у очувању 
културног идентитета Мађара у 
Војводини, међутим, ова мисија 
је врло брзо проширена, а овај 
театар постао је препознатљив по 
изузетно озбиљним и комплексним 
уметничким достигнућима. Данас 
Новосадско позориште слови 
за једно од најрелевантнијих 
позоришних адреса у Србији 
и региону. Током деведесетих 
година ансамбл се наметнуо 
својом необичном позоришном 
поетиком која је наговештавала 
неке сасвим нове и другачије 
позоришне обрисе, а истакле су 
се представе „Шест лица траже 
писца”, „Слушкиње”, „Пац”, а пре 

свих „Припитомљавања”. 
Разнолик репертоар – између 

експеримента и инсценација 
класичних дела мађарске и светске 
литературе – био је повод да у 
Новосадско позориште долазе 
најбољи редитељи. Они, пак, 
без изузетка, хвале компактност 
ансамбла. Како у овом позоришту 
кажу, управо је та – сви за једног, 
један за све – мускетарска доктрина 
одвела Новосадско позориште 
на све домаће и низ регионалних 
фестивала: од Стеријиног позорја 
и Битефа, преко фестивала у Ужицу, 
Кишварди, Сегедину, Смедереву, 
Печују, Темишвару... до оних у 
Умагу и Сарајеву. Са готово сваког 
од њих ансамбл се вратио са неком 
од награда... 

Новосадско позориште најдуже 
је играло „Игру у дворцу” у режији 
Муција Драшкића – целих 10 
година. Најнаграђиваније су биле 
представе “ Play Strindberg” у режији 
Радослава Златана Дорића и у 
новије време „Поморанџина кора“ 
у режији Кокана Младеновића која 
је освојила чак шест Стеријиних 
награда. У најуспешније 
Ујвидекове представе могу 
се убројити и - својевремено 

- сјајно контекстуализована 
„Коса”, фуриозни „Роки хорор 
шоу”, враголасто поетични „Сан 
летње ноћи”, забавни „Чаробњак 
из Оза”, дуговечни „Португал”, 
изванредна „Човекова трагедија”, 
луцидни „Marat the Sade”, потресно 
духовити „А ко ће вратити бицикл”, 
спектакуларна „Опера ултима” или 
још увек актуелна „Неопланта“, 
апсолутни шампион 59. Стеријиног 
позорја и најзапаженија представа 
48. Битефа на којем је освојила 
две награде. Након тога, њен 
вртоглави пут успеха води на 
Борстникове сусрете у Марибор, 
Гавелине вечери у Загреб, Бијенале 
црногорског театра у Подгорицу... 

Овај новосадски театар 
оригиналан је по још два необична 
позоришна догађаја. Једном 
годишње то је Драмско такмичење 
мађарских војвођанских писаца 
током којег у року једног дана три 

писца напишу три текста за три 
редитеља и три глумачке екипе 
које, опет, у току наредног дана 
спреме три представе које исте 
вечери изведу пред публиком. 
Други, пак, уникатни догађај је 
такозвана „сахрана представе“. 
У питању је начин да се глумци 
опросте од представа које одлазе 
у пензију. Представа тада добија 
потпуно друге, необичне обрисе, 
у њу се учитавају нове, надасве 

духовите приче које омогућавају 
глумцима да покажу своје знање, 
занат, таленат, хумор – заправо 
комплетну глумачку личност. 

Новосадско позориште и данас 
игра представе на мађарском 
језику, увек са симултаним 
преводом на српски и тако на 
најконкретнији начин показује 
да је могуће да људи међусобно 
говоре и разумеју се. Како у 
Ујвидекију истичу, задовољство 
је стварати под кровом под којим 
играју глумци какви су: Арон Балаж, 
Силвија Крижан, Емина Елор, 
Терезиа Фигура, Даниел Хуста, 
Иштван Кереши, Ливиа Банка, 
Габор Понго, Габриела Црнковић, 
Едит Фараго, Агота Ференц, Атила 
Немет, Даниел Гомбош, Јудит 
Ференц, Јудит Ласло, Атила Гириц, 
Золтан Ширмер, Мелинда Јашков, 
Атила Мађар и Арпад Месарош. 

Фото: Новосадско позориште 

Новосадско позориште једно је од најрелевантнијих у земљи и региону 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ: 
„НЕОПЛАНТА“ 

Инспирисана истоименим романом Ласла Вегела и, како аутори кажу, 
реалним животом, у режији Андраша Урбана, представа „Неопланта“ прича 
причу о Новом Саду, стварном граду пуном друштвених противречности 
скривених иза идиличне слике. Представа „Неопланта“ постављена је 
фебруара 2014. године, од када живи богат и успешан репертоарски и 
фестивалски живот.

“Поморанџина кора” - једна од најнаграђиванијих представа Новосадског позоришта 
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Прошлог петка у „Салону код 
Порте“ представљен је роман 
Милоша Николина „Прашки 
бегунац“. На промоцији су 
поред аутора говорили Петар В. 
Арбутина, књижевни критичар 
и песникиња Јелена Маринков, 
док је одломке из књиге читао 
Лука Брковић, а гитарску пратњу 
извео Милан Лепедат. 

- Ако је најприкладнија 
метафора савременог света – 
ђубриште, онда Милош Николин 
покушава од тих фрагмената 
бивших светова и зрнцади 
смисла, да састави нешто што би 
била слика, пре свега, његовог 
унутрашњег света, који није 
нужно пројекција свега што му се 
дешава. И није нимало случајно 
да се то дешава у граду који је 
можда један од најмистичнијих 
градова Европе, својеврсној 
књижевној републици, Прагу. 
Милош Николин истовремено 
прати мистичну линију Прага, 

а са друге стране, креће се 
траговима комунизма, једне 
велике идеологије која је у Прагу 
оставила своје печате – рекао 
је Петар В. Арбутина, који је и 
прошле године био гост у „Тачки 
сусретања“ на промоцији романа 
„Фризер“ Милоша Николина. 

- Пре него о потреби за 
љубављу, ова књига говори о 
егзистенцијалној потреби која 
је у свима нама – објаснио је 
Николин, додавши да „Прашког 
бегунца“ одликује изузетна 
„ментална брзина“ због које је 
близак савременим читаоцима. 

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. 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕН         

РОМАН МИЛОША НИКОЛИНА „ПРАШКИ 
БЕГУНАЦ“       

 „ЦирКулирање“, фестивал 
и конференција одржаће се 
сутра по први пут (у суботу, 
18. јуна) на више локација 
у Вршцу. ЦирКулираће се 
по целом граду, певаће се 
и плесати, а неки ће чак и 
летети! 

Према речима 
организатора, „ЦирКулирање“ 
је манифестација у којој 
се кроз преплитање 
уметничких, спортских и 
забавних програма постиже 
јединствена хармонија, а 
културни идентитет Вршца 
подиже на виши ниво. На 
конференцији ћесеговорити 
о развијању свести о 
туристичким потенцијалима 
у региону, а учествоваће 
еминентни стручњаци из 
свих релевантних области, 
укључујући и извршног 
директора Егзит фестивала 
Ивана Петровића. 

ЦирКулираће се кроз 
сваку већу локацију и улицу у 

Вршцу, а посетиоци ће моћи 
да уживају у музичком и 
глумачком умећу најмлађих, 
али и већ етаблираних 
уметника из разних области. 

Вршачки брег ће постати 
поприште екстремних 
спортова, а Руски парк 
темпераментних кубанских 
плесова. Градом ће 
прострујати и Београдска 
Критична маса у својој групној 
бициклистичкој вожњи, 
док ће ваздух ЦирКулирати 
кроз чувене оргуље на 
концерту у Римокатоличкој 
цркви св. Герхарда. Завршни 
део програма, а уједно и 
почетак ноћног провода, 
јесте Мини рок фестивал са 
познатим српским и локалним 
бендовима. 

Циљ конференције 
јесте да укаже на битност 
невладиног сектора као 
катализатора развоја малог 
бизниса и предузетништва, 
а повезивање привредних 

чинилаца региона и значај 
локалне заједнице за 
глобалне брендове су такође 
битне теме конференције. 

О р г а н и з а т о р 
„ЦирКулирања“ је невладина 
организација „Центар за 
развој регионалног туризма 
и екологије – ЦРРТЕ“. 
Захваљујући људима из 
ЦРРТЕ, подршци Туристичке 
организације општине 
Вршац, волонтерима, и свим 
учесницима фестивала и 
конференције, сав садржај на 
манифестацији је бесплатан. 

Т.С. 

РОЂЕН ЈЕ НОВИ ФЕСТИВАЛ   

У СУБОТУ У ВРШЦУ: „ЦИРКУЛИРАЊЕ“      

СНЕЖАНА РАДОЈИЧИЋ У “ТАЧКИ 
СУСРЕТАЊА”   

Вечерас (петак, 17. јун) у 19 часова у “Салону код Порте” гостује Снежана 
Радојичић на путничкој трибини о епском путовању бициклом које је 
започето 2011. као круг око света, али се у међувремену претворило у 
номадски начин живота. 

Прича о пет “нај” земаља и дестинација: најгостољубивији народ, 
најидеалније место за живот, најлепши град, најтежа земља за 
путника, најфасцинантнији кулутрноисторијски споменик... и о пет 
најинтересантнијих, незаборавних искустава и доживљаја током 
петогодишњег лутања.
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Завршни концерт “Балетска чаролија”, балетског студиа 

“Ивана “ из Вршца одржан је у недељу 12. јуна у Конгресној 
дворани Центра Миленијум. Као и обично био је то спектакл 
у коме је учествовало 150 играча узраста од 3 до 18 година. 
Пред 500 гледалаца, родитеља, бака, дека и љубитеља балета 
представиле су се најуспешније кореографије из балетске 
сезоне 2015/2016. 

Све балерине добиле су заслужене дипломе, а подељене су 
и посебне награде и пехари за: нај-маму, Снежани Лехнер, за 
нај-тату: Миловоју Стаменковићу. Најбоље балерине из Вршца 
у својим групама у сезони 2015/2016 су: Марија Каракаш, Ивана 
Вишацки, Милица Вељковић, Ива Степановић, Милица Ружић 
и Бојана Клепачек. Ове године БСИ је освојио бројне награде 
од којих су најзначајније златне медаље са међународних 
такмичења у: Риму, Прагу, Риминију, Београду, Зрењанину, 
Пожаревцу, Бечеју... 

Директорка, кореограф и професор: Ивана Ивановска 
Илић захвалила се свима на подршци, посебно Граду Вршцу 
и градоначелници Драгани Митровић. Такође, истакла је 
да највећу захваност за успехе студија дугује: ученицама и 
њиховим родитељима, али посебно и својим сарадницима: 
Сањи Плећаш, Софији Банашевић и свима који су учествовали у 
вредном тренирању играча током године, полагању завршних 
испита и реализацији концерта.

Крајем ове године Балетски студио Ивана слави 15 година 
постојања и успешног рада у Вршцу. Ово је најдужа балетска 
традиција у Вршцу, али и најмасовнија. Свих ових година 
тренира преко 100 балериница. Иако се број деце генерално 
смањује број балерина остаје исти. Све девојчице имају 
прилику да се опробају у сали Балетског студија “Ивана”, да 
се друже, наступају, такмиче  и путују. Већ дуги низ година 
комисија за полагање испита основне  балетске школе 
“Димитрије Парлић” из Панчева  долази у Вршац, где полазнице 
ове школе из Вршца полажу испите у свом граду, у својој сали 
Балетског студиа Ивана. Припрему за испите за све године, са 
својим балеринама ради Ивана Иваноска Илић а куриозитет је 
да никада ни једна девојчица из Вршца није пала на испиту.

БАЛЕТСКИ СТУДИО “ИВАНА” ИЗ ВРШЦА ЗАВРШИО ЈОШ ЈЕДНУ УСПЕШНУ СЕЗОНУ

“БАЛЕТСКА ЧАРОЛИЈА” У МИЛЕНИЈУМУ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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БАЛЕТСКИ СТУДИО “ИВАНА” ИЗ ВРШЦА ЗАВРШИО ЈОШ ЈЕДНУ УСПЕШНУ СЕЗОНУ

“БАЛЕТСКА ЧАРОЛИЈА” У МИЛЕНИЈУМУ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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31
év után ismét Torda a 

házigazda

MAGYAR TÜKÖR
XL. DURINDÓ ÉS LIII. GYÖNGYÖSBOKRÉTA -31 ÉV UTÁN ISMÉT TORDA A HÁZIGAZDA

Az idén szombaton és vasár-
nap Torda lesz a Durindó 
és a Gyöngyösbokréta há-

zigazdája. A már pénteken kez-
dődő rendezvényekre minden 
készen áll. 

– Az idén első alkalommal 
már pénteken megkezdődnek 
a programok, bevezettünk egy 
úgynevezett nulladik napot, 
amelyen egy népzenei estet tar-
tunk, ahol 20.00 órakor a Guzsa-
lyas Együttes és a Juhász Zene-
kar, valamint, Szerényi Béla te-
kerőlantos és fiai, valamint Mi-
csik Béla és Ördög Lóránt török-
becsei tekerősök lépnek fel. Na-
gyon büszkék vagyunk, hogy 

harmincegy év után ismét mi 
lehetünk a Durindó és a Gyön-
gyösbokréta házigazdái. Az 
utóbbi hetekben igyekeztünk, 
hogy minden helyszínt tataroz-
tunk. Örömmel vettem tudomá-
sul, hogy a falú apraja-nagyja ki-
vette részét a munkálatokban. 
Itt szeretném kihasználni az al-
kalmat és köszönetet mondani 
támogatóinknak a tartományi és 
köztársasági szerveknek, Bega-
szentgyörgy önkormányzatá-
nak a Magyar Nemzeti Tanács-
nak, valamit Magyarország kor-
mányának- ismertette a pénteki 
sajtótájékoztatón Dobai János a 
Tordai HK tanácsának elnöke.

A Durindó szombaton dél-
ben kezdődik két helyszínen 
a művelődési otthonban, va-
lamint a vadászotthonban. Es-
te 21.30-től a Csík zenekar tart 
koncertet a tordai sportpályán. 
Vasárnap délben a Nepomuki 
Szent János templom előtt ke-
rül sor a résztvevők megáldá-
sára, majd a résztvevők hagyo-
mányos felvonulására, majd ezt 
követően veszi kezdetét a Gyön-
gyösbokréta a tordai labdaru-
gópályán. 

Az idén először a Vajdasági 
RTV internetes honlapján mind-
két nap eseményeit élőben kö-
vethetik az érdeklődők. 

Minden kész a 
vendégek fogadására

Ahol a nemzeti 
értékeket tisztelik
Az elmúlt hétvégén Nagybecskereken tizedik alkalom-

mal tartottak etno-fesztivált, melynek célja a közép-bá-
nátiak hagyományának bemutatása.

A rendezvényen mintegy száz egyéni és csoportos kiál-
lító vett részt, akik többek között a magyar, a szerb, a szlo-
vák és a román nemzet értékeit és szokásait mutatták be.

Muzslyáról a magyar népviselettel, a nagyanyáink ha-
gyatékából féltve őrzött kézimunkákkal és gyűjtemények-
kel, a hagyományos édes- és sós süteményekkel, a muzs-
lyai kolbásszal, a közkedvelt óriáslángossal, az amatőr kép-
zőművészek legújabb alkotásaikkal, valamint a magyaros 
ízekkel bemutatkozott az Amatőr Szakácsok és Hagyomá-
nyápolók Egyesülete, a Muzslyai Amatőr Képzőművésze-
ti Klub (MAKK), a Nők Klubja és néhány egyéni kiállító.

A szervezők színvonalas művelődési műsorral is ké-
szültek, mely keretében felléptek a muzslyai Szervó Mi-
hály Általános Iskola tanulói, a Muzslai Petőfi Sándor 
MME mazsorett-csoportja, a kancsikások és a hagyomá-
nyápolók zenekara is.

A KÖZÉP-BÁNÁTIAK HAGYOMÁNYÁNAK BEMUTATÁS

 » A muzslyaiak a fesztiválon

 » Készül a lángos

 » Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

A TEMPLOM VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPÉT TARTOTTÁK TAMÁSFALVÁN SZENTHÁROMSÁG NAPJÁN

Fogynak a lakosok – fogynak a hívek Tamásfalván
Szentháromság vasárnapján 

tartották a román határhoz 
közeli bánáti falu, Tamásfalva 
(Hetin) templomának búcsúját.

A falu lakosai folyamatosan 
fogynak. Ha összehasonlítjuk 
az 1948-as népszámlálási ada-
tokat a 2011-es adatokkal, lát-
hatjuk, a létszám 2263-ról 537-
re csökkent közel hét évtized 

alatt. A faluban sok az elhagya-
tott ház, több romos állapot-
ban van.

Mindezek ellenére Tamás-
falván több család megtalálta 
a boldogulását, földművelés-
sel, családi gazdálkodással fog-
lalkoznak.

Tekintettel arra, hogy sokan 
külföldre – főként Magyaror-

szágra és Németországba – köl-
töztek, a búcsún kisszámú hí-
vő vett részt, ők azonban szív-
vel-lélekkel jelen voltak.

Jézus szavait idézve: „Azt is 
mondom nektek: Ha ketten kö-
zületek valamiben egyetérte-
nek a földön, és úgy kérik, meg-
kapják mennyei Atyámtól.” (Mt 
18,19) reménykedhetünk, hogy 

a mennyei Atya meghallgatja a 
tamásfalvi hívek kéréseit.

Az ünnepi szentmisét Jan-
ez Jelen szaléziánus mutatta 
be a tamásfalvi hívek lelkipász-
torával, Szemerédi Pál atyával. 
Köszönet és dicséret illet min-
denkit, aki a szentmisét ünne-
pélyesebbé tette részvételével, 
énekével, imájával.

A MUZSLYAI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
BALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola mindkét 
épületében június elsején tartották meg a nyolcadik 

osztályos tanulók ballagását. A hagyományokhoz hűen 
az iskola hetedik osztályos tanulói az alkalmi búcsúmű-
sorban szavalatokkal és énekekkel kívántak sikeres és 
örömteli éveket a náluk egy évvel idősebb barátaiknak, a 
nyolcadikosok pedig megköszönték a tanítók – Asztalos 

Kornélia, Fárbás Repp Edit és Győri Csilla –, az osztályfő-
nökök – Győrfi Irén, Bíró István és Puskás János –, és ta-
nárok nyolcévnyi odaadó, kitartó és türelmes munkáját. 
A ballagók kis tarisznyájába ezúttal is belekerült egy-egy 
idézet, ceruza, pogácsa, aprópénz és egy marék föld. 

BORBÉLY TIVADAR

БАНАТСКИ ВЕСНИК
П

р
о

је
к

а
т

 с
у

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
 П

о
к

р
а

ји
н

с
к

и
 с

е
к

р
е

т
а

р
и

ја
т

 з
а

 к
у

л
т

у
р

у
 и

 ј
а

в
н

о
 и

н
ф

о
р

м
и

с
а

њ
е

 А
П

 В
о

јв
о

д
и

н
е

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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Број 

1069
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, 

СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

Продајем кућу у Горанској 
улици код „Виле брег“. Тел. 
066/955-73-74.

У Панчеву код стоматолошког 
факултета студенткињама издајем 
једнособан стан од 40 m2, лифт, 
комплетно опремљен, телефон, 
кабловска, централно грејање, 
клима. Тел. 065/40-11-886.

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. 069/799-
853.

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. 852-252 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, 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. 064/88-
11-001.

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

Продајем (издајем) стан 
30 m2,  у Улици Светозара 
Милетића 2б, поред Школе 
„Вук Караџић“. Тел. 062/282-
112 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 
и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

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

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

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

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

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

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

Продајем 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. 210-
16-40

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 064/64-
84-826.

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

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

Продајем 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 063/75-79-
722..

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. 893-
116 и 063/85-73-135.

Продајем стан на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/232-
76-51.

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 064/494-33-
94.

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. 066/36-
34-36. договор.

На продају 12 ланаца 
земље прве класе и велики 
воћњак са викенд кућом, све у 
једном комплексу. Тел. 066/36-
34-36.

На продају 2,5 ланца 
земље потез Кевериш, удара 
на асфалтни пут Вршац-
Влајковац. Тел. 062/511-751

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издајем једнособан 

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

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

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

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

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. 064/35-12-
026.

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

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

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

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

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

Издајем пословни простор 
у Банатској 4, у Вршцу, 
површине 50 m2, комплетно 
опремљен канцеларијским 
намештајем. Тел. 062/512-476.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру Вршца. Тел. 064/5152-
245.

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

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

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

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

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

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

Издајем локал у улици Жарка 
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На продају црвена 
фасадна цигла и кантар – вага 
Може замена за огревно дрво. 
Тел. 064/5118-882. 

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

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

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

Продајем термоакумула-
циону пећ 3,5 kw, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

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

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

На продају  
малокалибарска пушка, 
круњач и прекрупач на 

струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

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

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

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

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

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. 
066/939-25-49.

Математика, крајње је 
време да почнете припрему 
за пријемни за факултет. Тел. 
283-94-61.

Продајем  половни 
балконск прозор (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.

На продају шиваћа 
машина „Унион“ (руска) само 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Године пролазе, али туга ,бол  и 
празнина остају. Живећеш  вечно у 
нашим срцима и мислима.

Ћерка Мара и унук Брана

Ранков Верица 
из Уљме

1934-1991.

Дана 9 јуна навршило се 25 година 
од када нас је у 57.години живота,  

после тешке и опаке болести, прерано 
напустила наша вољена мајка  и баба

МИЛИВОЈА СОЛАРЕВИЋА
3.10.1934 - 21.06.1996. 

Захвални смо за твоју племенитост и доброту коју си нам 
даривао.

Вечно ћеш живети у нашим мислима и срцима. 
Твоји најмилији:
супруга Стојанка и кћи Драгана са породицом .

СЕЋАЊЕ 

Дана 21.  јуна 2016. године 
навршиће се двадесет година од 
смрти нашег драгог 

Недостаје нам твоја љубав, 
загрљај,топлина којом си нас обасипао.

Недостају нам твоје речи, подршка 
и разумевање.Захвални смо за што смо 
те имали, а тужни јер  је твој одлазак   
ненадокнадив губитак за нас који смо те 
бескрајно волели.

Успомену на тебе чуваћемо  вечно.
Ћерка Мара и унук Брана

Ранков Милутина -Мише 
из Уљме

1927-2014.

Дана 23 јуна навршавају се 2  године од  како 
је престало да куца срце нашег вољеног оца и 
деде, преминулог у 87 години живота

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. 061/71-89-109.

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

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

Издајем 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 063/77-
31-585.

Издајем или продајем локал у 
ТЦ Бахус, улица Вука Караџића, 
слободан од 1. марта 2016. Тел. 
063/86-29-749

Младом брачном пару потребан 
празан или полунамештен 
једнособан стан или гарсоњера, 
или мања кућа. Тел. 064/235-48-54 
и 063/745-24-22.

Двособан намештен стан за 
издавање, у Вршцу, Васка Попе 5. 
Тел. 013/831-521 и 069/243-93-34.

Издајем гаражу у центру. Тел. 28-
39-461.

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/ 10-
77- 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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Озбиљној породици 
потребна особа за бригу о 
детету (8 година). Пожељно 
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 
-6464

На продају топилица 2х4,5 
кг заједно са сталком за топлу 
депилацију063/ 7263 - 877

На продају два двоседа, 
два телевизора, нова угаона 
гарнитура. Повољно.013/809 
- 099

Продајем регал са 
сточићем.063/280 - 599, 
013/832 - 493

глава, веома очувана. Тел. 
064/123-17-56.

На продану нова бокс врећа 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно (фи 35цм 
х120цм). Тел. 064/123-17-56.

На продају пластични 
спојлер (дефлектор) за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
риколице и мању потрошњу 
горива. Тел. 064/123-17-56.

На продају половна, 
очувана, комплетна, оргинал 
фабричка ауто кука (немачка) 
од аудија 100, са електро 
инсталацијом. Тел. 064/123-
17-56.

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. 064/123-
17-56.

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.

Продајем радио станицу 
ТОКАЦ-АЛИНКО-ВТДВМ. Тел. 
013-21-01-623 и 063/482-418.

Купујем електрични 
шпорет, кухињски сто и орман. 
Тел.063/733-92-47.

Продајем исправна 
балконска врата (80х225цм) 
Словенијалес, очувана са 
дуплим термо стаклом и 
платичним ролоом Тел. 
064/123-17-56.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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

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

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

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

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме 
одличане, тек регистрована. 
Може и замена за разно. Тел. 
063/275-986.

Продајем мерцедес 190 д. 
Тел. 065/835-82-50.

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. 064/130-84-
90.
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Комшија је неко ко има посебну 
важност у нашем животу, а комшијске 
везе су традиционалне и нераскидиве. 
Зато Гранд кафа већ годинама 
обележава Дан комшија и то је  
својеврстан чин поштовања према 
комшијама који не припада само једном 
дану.

У част неговања комшијских односа 
Гранд кафа вас позива да забележите 
своје комшијске тренутке и учествујете  
на наградном конкурсу  који траје до 
20. јуна.  Фотографију, причу или видео 
који дочаравају ваше комшијске односе 
поставите на Фацебоок или Инстаграм 

профил уз хасхтаг #данкомсија или 
директно на сајт www.данкомсија.рс. 
Победнике конкурса чекају вредне 
награде: за категорију комшијске 
приче лаптоп, за видео категорију 
фулл ХД камера, за категорију слике 
фотоапарат. Комшија сваког победника 
конкурса добија Беко апарат за брзу 
и једноставну припрему турске кафе. 
Осим тога, припремили смо још 20 
утешних награда.

Више о наградном конкурсу Гранд 
кафе “Јер од комшије нема ближег” 
погледајте на     www.dankomsija.rs

ЈЕР ОД КОМШИЈА НЕМА БЛИЖИХ
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

„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 
Сања  и ћеркица Анастасија 
Марковић, Бојана Попов 
и син Вук Петрика, Дијана 
Чанковић и мали Александар 
Гроздановски, Катарина 
Марић и Петра Бркић, Златка 
Милосављевић и синчић 
Филип Филиповић, Гоца и 
ћерка Нина Пупавац, Милка 
и син Немања Саграџија, 
Аленка Стрнад и мали Лука 
Станојловић.

 А.Б.

Дијана Чанковић

Гоца Пупавац

Катарина Марић

Сања  
Марковић

Милка Саграџија

Златка 
Милосављевић

Бојана Попов

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

У то време, може бити, постао 
је и данашњи Вршац, заклоњен, по 
својој прилици, овом тврђавицом 
с брега. Већ крајем 14. столећа 
Срби се овамо доселили, тражећи 
на угарском земљишту склоништа 
од ужасног притиска султана 
Бајазита 2). Њима су непрестано 
придолазили бегунци из ових 
крајева, и тако је Вршац основан. 
По српском месном предању, Срби 
који се г. 1425. са деспотом Ђурђем 
Бранковићем овамо доселише, 
заузеше место по брегу иза 
„Козлука“ , и назваше га, по самом 
његовом положају, -„Вршац“(„Врх“ 
= Der Berg, die Anhöhe, Gipfel.) 
Од оних породица које се овамо 
под Бранковићем доселише, 
воде своје порекло Токини, 
Мариновићи и Бошковићи1).

И по писменим исправама зна 
се, да је Вршац у првој половини 
15. столећа постојао. Тако на пр. 
знамо за исправу од 18. маја 1439. 
, која спомиње некаквог каноника 
„dominico de verschecz“ 2). Како 
нам овај надимак одређује место 
рођења или пребивања овога 
каноника, ова исправа казује нам 
уједно, да је у Вршцу средњег века 
било и Мађара, јер су онда само 
они припадали рим. кат. религији.

Када је пала српска држава, 
пређоше млоги Срби на ову 
страну Дунава . Краљ Матија 
Корвин насели их по крајевима 
које су Турци опустили, око 
Ковина, на југу тамишке жупаније 
и Ст. Паланке - дакле у околини 
Вршачкој (1459) 3).

Г. 1481 упадне Скендер паша 
из Срема у Банат, али га разбије 
тамишградски заповедник кнез 
Павле (Kinyizsy Pál).

Затим кнез Павле са војском 
пређе Дунав, потуче и прогони 
Турке до Крушевца и поведе са 
собом, из тог предела и околине 
смедеревачке, 50.000 Срба, да 
их насели по тамишкој жупанији. 

Млоги од њих населише Вршац, 
и назваше шор који заузеше, у 
спомен на своју стару отаџбину, 
„пожаревачка мала“ или 
„пожаревачка улица“. Ова улица 
у педесетим годинама нашег 
столећа добије име „поштанска 
улица“, али је стари Срби јошт 
и данас зову њеним правим 
именом.4).

Овом сеобом Вршац је бројно 
порастао. Србе који су овамо 
доселивше и остале у Угарској, на 
земљама које су сами обрадилли, 
угарски сабор од 1481. (чланак 
3) ослободио је од десетка 
свештенству, а имали су и по свој 
прилици и своје свештенство. Шта 
више, они су јошт онога времена 
имали у овим крајевима своје 
владике. Васић и Мандукић имају 
у реду српских православних 
владика у Вршцу два владике 
једнаких имена , који су у 15. веку 
владиковали: Партеније I. Прозван 
„Црни“, живео је по првом у 
првој а по другом у средини тог 

века; Партеније II „Светогорац“, 
прозван тако по својој прилици 
по Светој  или Атонској Гори 
на хиландарском полуострву у 
Егејском мору, од куда је овамо 
дошао може бити крајем 15. 
столећа 5).

Партеније I има се сматрати као 
први владика  вршачке епархије , а 
оснивање њено у г. 1690. само као 
обнова. Уосталом ово тешко да ће 
тако бити. Партеније I и II  могли су 
овде владиковати тек после владе 
Матије Корвина, пошто за време 
његово није било православних 
владика у Угарској 6). Партенија 
I дозвали су Срби, који су онда  
„Шизматици“ називани, из Софије,  
јер нису имали свог епископа 7), 
што сведочи и његово грчко име. 
Но највероватније ће бити, да је 
идентичан оном Партенију, који 
се г. 1542. као игуман манастира 
Војловице спомиње 8). Порекло 
Партеније II види се из његовог 
надимка.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (24)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц 
ГОДИНА10, БРОЈ  124, 1.  ОКТОБАР  1984.

ПОЧИЊЕ ОбНОВА 
ЗЕМљИШНИХ КЊИГА

Општински суд у Вршцу обавестио је у међувремену житеље 
Вршца да 15. октобра у 10 часова почиње за катастарску општину 
тог насеља (грађевински рејон) извиђајни поступак и излагање 
земљишно-књижних и катастарских исправа. Поступак ће се 
водити у Oпштинском суду, у земљишно-књижном одељењу. 
У прогласу Суда још се каже:  Обавештавају се сви власници и 
поседници земљишта и зграда, односно некретнина са територије 
катастарске општине Вршац (грађевински реон), као и хипотекарни 
повериоци и сва остала лица која имају пријаву интeреса, да 
одређеног дана када буду позвана, приступе извиђајима и да тада 
донесу судске одлуке, пресуде, уговоре, решења о наслеђивању, 
као и друге исправе подобне за доказивање својих права својине 
и друга права на земљишту и зградама, односно некретнинама..

Сва заинтересована лица у погледу земљишно-књижног 
стања и поседовних односа и својих права могу прегледати 
своје земљишно-књижно и пословно стање од почетка и у току 
извиђаја сваког дана у земљишно-књижној служби Општинског 
суда у Вршцу и Општинске Геодетске управе у Вршцу. Лица која не 
добију судски позив, а имају правног интереса у погледу поседа 
некретнина, могу се пријавити Комисији  за спровођење обнове 
и без позива, а лицу које се не одазове позиву биће постављен 
заступник о његовом трошку, уколико то буде потребно да би се 
поступак могао несметано спровести.

Јануарска расподела бонова за хлеб je завршена. Како 
смо сазнали из Штаба за снабдевање општине Вршац 
подељени су корисницима купони за фебруар и март.

Бесплатним или регресираним снабдевањем хлеба до 
сада је обухваћено  око 5 хиљада житеља  наше општине.  
Да подсетимо: на основи републичке Уредбе право на 
бесплатно  снабдевање хлебом имају пензионери чији 
износ пензије није већи од 80 посто просечне зараде  
у Републици; корисници материјалног обезбеђења и 
додатака за туђу негу и помоћ и примаоци материјалног 
обезбеђења на основу прописа борачко-инвалидске 
заштите, као и породице без иједног упосленог члана и без 
других прихода.

 Суграђанин Лазар Боцок поклонио је, почетком јуна, 
Градској библиотеци, изузетно велику и значајну приватну 
колекцију књига, часописа и плоча коју је сакупљало 
неколико генерација његове породице. Куриозитет је да је 
цела поклоњена колекција допремљена из Америке. Реч је о 
661 књизи, од којих 426 наслова на енглеском језику, 120 на 
српском, 109 на румунском , 4 на немачком и 2 на француском. 
Поред књига поклон садржи и 261 ЛП плочу и 171 часопис на 
енглеском језику.

Како сазнајемо од Анђелке Миросављев из Градске 
библиотеке, у главним цртама, на српском језику је реч о 
првим послератним високошколским уџбеницима из области 
природних наука,  највише математике и електротехнике, и 
нешто књига белетристике. На румунском језику поклоњена 
литература је из области математике и алгебре штампана у 
Букурешту шездесетих година. Породица Боцок је, иначе, 
знатно већи број књига на румунском језику поклонила 
школама и румунским организацијама у вршачкој општини. 
Највећи и највреднији део колекције су књиге на енглеском 
језику.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Ника Мандукић: „О Вршцу“ у 
„Врш. кули“ од 1867. бр 1.

2) Pesty Fr.: Krassó vármegye 
története, где је у  III. свесци, стр.367-369 
поменута исправа штампана

3) Bárány Ag.: Temas vármegye 

emléke, део ., стр. 82.
4) A. Vaszita: Denkschrift A. стр.9
5) A. Vaszita: Denkschrift стр.2 и Н. 

Мандукић: „ОВршцу“ у „Врш. кули“. г.1867. 
бр 9. – Штета што су нам подацима за ово 
обојица остали дужни.

6) Bárány Ág.: Temesvármegye 
Emléke, св. I, стр 157,

7) Fessler J.A.:Geschichte v. Ungarn, 
друго издање 1869,  св.3. стр.207.

8) Pestz Fr.: A szörényi bánság stb. 
Története, св. I стр.356.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ  309, 4.  ФЕБРУАР 1994.

ОбЕЗбЕЂЕНИ бОНОВИ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 30, БРОЈ  562, 16.  ЈУЛ 2004.

бЛАГО ГЕНЕРАцИЈА

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.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Чварак је српска, а вероватно и 
страна реч. Вук Караџић ју је уписао 
у свој Речник, али без објашњења. 
Стара прича кружи да је Ваљево 
настало око крчме знаменитог 
газда Ваља, у којој се увек добро 
јело. Добродошлим гостима, ма 
одакле стигли, Ваљевци ће увек 
прво понудити слатко, воду, кафу, 
ракију, да се засладе и окрепе. У 
исту сврху „заслађивања“ додавали 
су и дуван чварке. Може звучати 
чудно, али једино су дуван чварци 
најслађи кад су слани.

У Ваљеву  читав век кружи 
питалица: “Шта је то што се на 
топлоти скупља“. Одговор је: 
“Чварак“. Заправо, чварак је 
производ који настаје топљењем 
масти. Недовољно отопљени 
комадићи сала и сланине, на којима 
понекад има и меса, после цеђења, 
масти, зову се чварци. Производе 

се диљем Србије, Мађарске, 
Словеније, у Хрватској, Семберији, 
у Босни... Ипак, само у Ваљевском 
крају се производе дуван чварци, 
који су име добили, јер изгледом и 
златно жутом бојом, подсећају на 
нарезани дуван.

Ваљевац Славен Баточанин, 
власник месарске радње „Златибор“ 
и организатор Фестивала дуван 
чварака, (који се у Ваљеву 
организује прве недеље после 
Михољдана), патентирао је ове 
чварке и од њих направио бренд.

Сланина, сало и месо (све сем 
бута и крменадле), од зреле свиње 
тешке око 200 кг исеку се, низ 
влакно, на крупне комаде 20 х 10 цм 
- каже Баточанин. Дода им се 30 л 
воде и кува на тихој ватри, уз стално 
мешање. Када сва вода испари, 
цеди се маст. Потом се преостала 
маса врати на тиху ватру и поново 
кува, опет, уз мешање. Када се и 
последња трунка масноће истопи, 
маса се цеди кроз густу крпу, уз 
стезање и повремено увртање 
тканине. Тиме се највећи део масти 
исцеди. У крпи остају само чварци 
који се враћају у (о) ранију у којој се, 

по укусу, после, измешају и охладе. 
Неко воли да једе и топле дуван 
чварке, мада су бољи охлађени.

Вода није у директној пропорцији 
са количином масноће и меса. 
Количина воде зависи од зрелости 
свиње. Тако, на пример, за свињу 
тежине 100 кг треба 50 л воде – 
истиче Баточанин, и наставља само 
ретки ваљевски мајстори знају да 
направе дуван чварке који могу да 
стоје и до четири месеца. И свако 
од њих има свој „рецепт“, своје мале 
тајне.

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

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

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел: 
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

Поред најквалитетније жуте 
„вилијамовке“, затим и других 
цењених сорти крушака („боскова 
бобица“, „јечменка“, „лубеничарка“, 
караманка“,“бутира прекоче 
моретини“, „старк делишес“, 
„генерал Леклер“ и друге) у брдско-
планинским деловима Србије, па 
и шире, вековима је традиција 
и производња ракије од дивље 
крушке такозване  „оскоруше“. Ситни 
плодови налик на крушку, дугачких 
петиљки, богати су витаминима, 
органским киселинама и шећером. 
Многа сеоска домаћинства 
производе је по традиционалним 
рецептима који се вековима 
преносе с колена на колено. 
Умногоме, ови рецепти слични 
су оном за производњу чувене 
вилијамовке. Разлика је у томе што 
им не додају хемијска средства  и 
квасац и што не користе  савремене 
апарате за дестилацију. Но, и поред 

тога добијају добар квалитет ракије 
која је, уз слатко, обавезна понуда 
љубазних домаћина на овим нашим 
просторима.

ВЕШТАЧКА АРОМА 
ДЕГРАДИРА КРУШКОВАЧУ

У једном периоду, шездесетих, 
па све до осамдесетих година 
прошлога века, на иностраном 
па и нашем тржишту појавиле 
су се и „парфимисане“ ракије од 
крушака синтетичком аромом, 
налик на вилијамовку. Последњих 
година стало се на пут деградацији 
ове природне ракије раскошног 
мириса и укуса. Поред законске 
регулативе, инспекцијских контрола 
и анализа у савремено опремљеним 
лабораторијама, заслуге за то 
припадају и дегустаторима – 
квалификованим жиријима и стру-

чном оцењивању 
ракија, посебно 
оних намењених 
тржишту, како 
индустријских, тако 
и индивидуалних 
произвођача. Ова 
појава, међутим, 
није забележена код 
малих произвођача 
који квалитет и 
укус ове ракије 
увек подређују 
количини добијене 
крушковаче, као 
уосталом и свих 
других врста 
ракије намењених 
потрошњи у 
домаћинству.

ВАЉЕВСКИ ДУВАН ЧВАРЦИ

ОСКОРУША И ДРУГЕ КРУШКОВАЧЕОСКОРУША И ДРУГЕ КРУШКОВАЧЕ
РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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На ванредној скупштини вршачког 
кошаркашког клуба одржаној у уторак 
14. јуна, изабрано је ново руководство. 
За новог председника изабран је 
Иван Грујин, некадашњи директор 
крагујевачког Радничког, док је за 
спортског директора клуба изабран 
Предраг Каначки. Нови људи у скупштини 
су Драгослав Алексић и Радојица Лазин, 
вд директори вршачких Јавних предузећа 
“Други октобар” и “Варош”. Грујин, 
Алексић и Лазин су у скупштини заменили 
досадашње чланове: Потпредседника 
“Свислајон” за Србију Жељка Влаховића, , 
директора “Занини Ист” Перу Тодоровића 
и председника Спортског савеза Вршац 
Златомира Пецикозу. Донета је и одлука 
да се име клуба из “Вршац Свислајон” 
промени у КК “Вршац”

- Жеља нам је да кошарци у нашем 
граду вратимо стари сјај, да поново буде 
у врху. Имамо нове људе, нову енергију, 

даћемо све од себе да Вршцу вратимо 
имиџ кошаркашког града, да поново буде 

један од српских центара развоја овог 
спорта, рекао је Грујин.

СПОРТ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ЈУНИОРЕ

ДОБРИ 
РЕЗУЛТАТИ 
ЧЛАНОВА 
“АТИНЕ”

На првенству Србије за старије јуниоре 
(97 годиште и млађи) запажен успех имали 
су такмичари АК Атине. Михајло Мандић, 
иако дебитант и најмлађи учесник (2000 
годиште) остварио је 6. место у трци на 
400м са временом 51,61 с., док је његов 
клупски друг Владимир Влајић у истој трци 
заузео 7. место са временом 51,64 с. Петар 
Мича истрчао је 400м за 56,17 с.

Другог дана такмичења Михајло 
Мандић је заузео 8. место у трци на 200м 
са временом 23,0 с што је и нови клупски и 
лични рекорд.

Следећег викенда је првенство Србије за 
сениоре у Новом Саду где ће сви такмичари 
се опробати у класичним спринтерским 
дисциплинама 100м И 200м.

Солидна форма: Влајић, Мандић и Мича (АК 
Атина)

ОДРЖАНА СКУПШТИНА ВРШАЧКОГ КОШАРКАШКОГ КЛУБА

ИВАН ГРУЈИН НОВИ ПРЕДСЕДНИК КК “ВРШАЦ”

Нови челни људи вршачке кошарке: Иван Грујин и Предраг Каначки

АТЛ Е Т И К А

Традиционални ревијални меч 
између шампиона и репрезентације 
лиге одигран је у понедељак, 13. јуна 
у Сремској Митровици, а састали су 
се шампион, Срем и репрезентација 
Друге лиге север. Селекцију Друге 
лиге предводили су тренер вршачке 
Младости Борис Каракаш и тренер 
Сивца Бранко Жежељ. Вицешампион, 
Младост из Вршца имао је четири 
играча у селекцији: капитен Влада 
Бранков, голман Марко Спремо, 
лево крило Игор Костић и средњи 
бек Борис Велковски.Најефикаснији 
играч селекције Друге лиге био је 
Бранков са 5 голова, Костић се три 
пута уписао у стрелце а по једном 
Велковски и Каракаш, који је ушао 
на терен и као играч и заслужио 
аплауз са трибина митровачке Хале 
спортова.

РЕВИЈАЛНИ МЕЧ ИЗМЕЂУ ШАМПИОНА ДРУГЕ ЛИГЕ СЕВЕР И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЛИГЕ

ЕФИКАСНИ ВРШЧАНИ

РУ КО М Е Т

А М Е Р И Ч К И  Ф УД Б А Л

Вршачки репрезентативци лиге: 
Каракаш, Бранков, Спремо (стоје), Велковски, Костић (чуче)

КО Ш А Р К А

Да су Лавови ухватили добар залет 
показала је и утакмица против „Пирата”, 
коју су Вршчани одиграли пред домаћом 
публиком и коју су заслужено добили са 
32 : 13.

Нити једног тренутка победник овог 
дуела није доведен у питање, а пресудна 
предност стечена је већ у првој четвртини 
коју су домаћини добили са 18 : 0.

Уз нешто слабији темпо у другом 
и трећем делу сусрета, Вршчани су у 
последњој четвртини увећали резултатску 
разлику и мирно привели меч крају.

С друге стране, гости из Земуна су 
убележили и пети пораз, али су ипак дали 
и највише поена ове сезоне (13), и то оба 
тачдауна трчањем.

Лавовима преостаје још један меч, и 
то у последњем колу у Пожаревцу, док 
ће тим из Земуна сезону окончати већ 
следећег викенда у одложеној утакмици 
3. кола против лидера на табели, Целтиса 
из Сомбора.

Тренер Лавова Жељко Јованов био је 
задовољан и игром и резултатом.

- Веома ме радује чињеница да смо 
успели да постигнемо поене како из 
напада тако из одбране, што нам улива 
доста самопоуздања пред наредну 
утакмицу против Пастува из Пожаревца. 
С обзиром да смо у досадашњем току 
првенства забележили 3 победе и 2 
пораза, наредна утакмица ће директно 
одлучити о нашем пласману на крају 
првенства. Уколико остваримо победу, 
она ће нас одвести у бараж утакмицу за 
улазак у Прву лигу Србије. Не зависимо од 
других резултата, све је у нашим рукама. 
Тако морамо и приступити овој утакмици. 
Имамо 10 дана да се добро припремимо и 
проучимо противника. Надам се да ћемо 
успети да направимо корак даље у односу 
на претходне сезоне и покушати да се 
домогнемо бараж утакмице за улазак у 
Прву лигу Србије, закључио је Јованов.

ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО

Angel Warriors - Black Hornets14 : 13
Мамути - Пастуви 14 : 10
Лавови - Пирати  32 : 13

Табела:

1.Сомбор Целтис  4      4 0
2.Пастуви Пожаревац 5      3 2
3.Мамути Кикинда 5      3 2
4.Лавови Вршац  5      3 2
5. Black Hornets Јагодина 5       2 3
6. Angel Warriors Чачак 5       2 3
7.Пирати Земун  5       0 5

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ВАЖНУ ЛИГАШКУ ПОБЕДУ

НА КОРАК ДО БАРАЖА ЗА СУПЕРЛИГУ



ПЕТАК • 17. јун  2016. ВРШАЧКА КУЛА 2323СПОРТ

ФУД БА Л

Турбулента сезона ФК Вршац окончана 
је резултатским неуспехом, четрнаестим 
местом, које значи селидбу у нижи ранг 
такмичења. Зашто је клуб имао две 
дијаметрално супротне полусезоне, 
зашто је у јесењем делу био без победе 
код куће, зашто се каснило са довођењем 
појачања и зашто је, упркос такмичарском 
неуспеху, на последњем мечу у сезони на 
стадиону публика аплаузом испратила 
играче? одогворе на ова питања 
потражили смо од председника клуба 
Миодрага Бранкова.

Како би оценили недавно завршену 
сезону?

- Моје мишљење је да смо без 
обзира на резултатски неуспех, односно 
заузимање позиције која води у нижи ранг 
такмичења, имали успешну сезону. То је 
и мишљење управе клуба формирано 
на једном од састанака по завршетку 
првенства. Међутим, нашу сезона имала је 
два потпуно различита дела, први у којем 
је било наших, субјективних грешака које 
су проузроковале лош бодовни салдо и 
заузимање последњег места на табели 
и пролећни део у којем је било више 
искуства, памети, али и квалитета што 
је донело квалитетан помак. Екипа је 
гледајући само тај део првенства заузела 
седмо место и освојила чак 22 бода. У 
сваком случају то није било довољно да 
се задржимо изнад црте. 

Да ли је баш све изгубљено?
- Може да се деси да сплетом 

одређених околности ипак останемо у 
Српској лиги. То би била круна напора 
играча, стручног штаба и нас из управе и 
добро за фудбалски Вршац, у супротном, 
повратак у четврту лигу био би лош не 
само за клуб већ за читав наш регион. 
Има најава да ће се два клуба из наше 
лиге спустити у нижи ранг такмичења 
због финансијских проблема, не радујемо 
се туђој несрећи, али свакако пратимо 
ситуацију. 

Јесенас Вршац није забележио 
ниједну победу као домаћин, а овог 
пролећа је пленио игром и вратио 
публику на трибине Градског стадиона. 
Због чега је разлика у игри и резултатима 
у полусезонама била толико драстична?

- Вратио бих се још пар месеци 
уназад и поменуо фудбалере и чланове 
стручног штаба који су помогли нама, 
који смо преузели руковођење клубом 
у фебруару, да га спасемо пропадања. 
Морам да кажем да смо сплетом срећних 
околности прошле сезоне остали у лиги, 
не толико квалитетом, али захваљујући 
раду тренера Савића и залагањем 
неколицине искусних играча, енергијом 
млађих који су се наметнули, успели да  
дођемо до још једне шансе да се окушамо 
у Српској лиги. Сходно расположивим 
финансијама направили смо млад 
тим, током сезоне показало се да му је 
недостајало квалитета, али смо и од неких 
старијих и искуснијих играча очекивали 
више. Поред тога нисмо имали ни среће, 
промашили смо четири једанаестерца 
при резултатима 0:0 или 0:1. Да смо их 
искористили, мислим да би имали бар 
5 - 6 бодова више на конту. Све је то 
допринело да јесенас будемо последњи 
на табели.

Шта је највише утицало на велики 
пролећни преокрет?

- Морам да нагласим да је задржан 
концепт окупљања играча из околине 
а то значи са целе територије јужног 
Баната. Ипак, имали смо моралну обавезу 
да задржимо неке који су помогли да се 
у претходној сезони избори опстанак. 
У зимској паузи смо морали да им се 
захвалимо схвативши да немају квалитет 
да одговоре обавезама које су биле 
пред нама. У паузи је направњен план и 
списак појачања са идејом да стуб тима 
чине искусни играчи, у највећем броју 
из наше школе или околине. Тако смо 
дошли до средишње осовине тима коју 
су чинили голман Лучић, Пера Ранков 
као дефанзивац, “Наката” Радосављев 
као задњи везни, Дача Белић као 
офанзивни везни и Војкан Сарајлин у 
шпицу. Са таквом окосницом било је 
простора да и млади око њихстасавају. 
Били смо у дилеми како наставити што 
се тиче струке, али смо ипак дошли до 
закључка да се разилазимо у погледима 
са Бранком Савићем, који је изгубио 
мотив, вероватно потрошивши се на 
путовањима од Зрењанина до Вршца. 
Нама је циљ био максималан рад јер смо 
веровали да тако конципиран тим има 
шансу да избегне испадање, а да је којим 
случајем био на окупу од почетка сигуран 
сам да би се борио за прво место. Дакле 
квалитетна селекција појачања највише 
је допринела значајном побољшању игре 
и резултата.

Да ли Вам сатисфакцију 
представљају и аплаузи 500 гледалаца 
на последњој утакмици ове сеоне код 
куће против Долине?

- Подршка је пре свега значила 

играчима који су поднели највећи терет. 
Захваљујући њиховом стрпљењу успели 
смо да без суспензија од стране савеза 
завршимо сезону, они су стрпљиво 
чекали своје стипендије и што је посебно 
важно истаћи, нису ни једног тренутка 
помињали дуговања док је резултат био у 
првом плану. На томе им хвала.

Колика су дуговања према 
играчима?

- Нису велика. Уколико би из градског 
буџета добили износ који нам је 
опредељен на почетку године, па чак 
и умањен за 30 одсто, без проблема би 
регулисали све дугове и обавезе према 

играчима. Ми смо тим и читаву клупску 
концепцију правили на основу тог износа.

Шта је потребно да се догоди да 
Вршац остане српсколигаш?

- Доњи Срем из Пећинаца има дуг 
према иностраним играчима насталим у 
време док су играли Јелен Суперлигу у 
износу од 600.000 евра. Они већ годину 
и по дана не могу да региструју играче, 
дуг не могу да плате, тако да су углавном 
ангажовали играче аматере из четвртог и 
нижих рангова такмичења. Идеја им је да 
испадну у задњи ранг такмичења и угасе 
клуб. Самим тим нестаће и дуговања. 
Нешто слично је урадио панчевачки 
Динамо и још неки клубови. Уколико они 
не започну такмичење наредне сезоне у 
Српској лиги, играћемо уместо њих. Као 
што рекох, не радујемо се туђим мукама, 
али пратимо ситуацију и надамо се исходу 
који ће бити повољан по нас.

Б. Ј

МИОДРАГ БРАНКОВ, ПРЕДСЕДНИК ФК ВРШАЦ

БЕЗ ЈАСНОГ ПЛАНА НЕМА БУДУЋНОСТИ 

Завршена мисија: Миодраг Бранков, председник ФК Вршац

ИЗБОРНА 
СКУПШТИНА 

Клуб у летњој паузи, пред 
ишчекивања у вези лигашког статуса, 
очекује и изборна скупштина. Да ли 
ће те се као садашњи председник 
клуба кандидовати?

- Садашње руководство клуба 
на челу самном завршило је своју 
мисију. Спремни смо да помогнемо 
свакоме коме градска власт да 
подршку да убудуће води клуб. 
Нећу се сигурно кандидовати на 
предстојећој скупштини, али сам 
спреман да помогнем у било ком 
својству. Оно што је сигурно, још 
једна сезона у којој је подршка 
градске власти недефинисана или 
недоречена може бити погубна не 
само по ФК Вршац и фудбал, већ 
спорт уопште. Важно је направити 
јасан план у ком правцу ће клуб ићи 
убудуће.

ВЛАЈКОВЧАНИ У БАРАЖУ
Фудбалери Јединства из Влајковца окончали су сезону у Другој 

јужнобанатској лиги исток на другом месту, чиме су се изборили за бараж 
за пласман у Подручну лигу Панчево. У баражу ће одмерити снаге са екипом 
Старог Тамиша, шампионом Друге јужнобанатске лиге запад - група север. 
Играју се две утакмице, прва је на програму у недељу 19. јуна, у Влајковцу 
са почетком у 18 часова. Реванш у Старом Тамишу игра се четвртак 23. јуна, 
такође у 18 часова. 
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INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, NOVI SAD       BESPLATNI INFO BROJ 0800 000 021        

www.nsseme.com

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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