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

Више од хиљаду Вршчана 
посетило је у среду, 12. октобра 
Сајам запошљавања у организацији 
Националне службе за запошљавање 
филајала Вршац и Града Вршца. 
Домаћин је био Хотел Србија а на 
свечаном отварању посетиоцима су 
се обратиле градоначелница Драгана 
Митровић и директорка НСЗ Филијала 
Вршац Наташа Вулић.

- Примарни циљ локалне самоуправе 
је смањење незапослених, а Сајам 
запошљавања је једна од активних 
мера. У односу на прошлу годину, на 
евиденцији НСЗ има 440 лица мање и 
то је добра тенденција. Позивам све 
незапослене и послодавце који нису 
могли да дођу на Сајам, да посете НСЗ 
и информишу се о субвенцијама, а 
послодавце позивам и да одговорно 
и у складу са законима брину о својим 
радницима, рекла је Митровић.

Директорка вршачке Филијале 
НСЗ апострофирала је занимања 
која су највише тражена од стране 
послодаваца.

- Имали смо понуду 23 фирме, 156 
радних места, занимања која су се 
тражила: технолози, фармацеути, 
електроинжењери, радници 
хемијске струке, електричари, 
електроинсталатери, конобари, 
кувари, рецепционари, месари, 
продавци, економисти, шивачи, агенти 
осигурања, комерцијалисти,  радници 
обезбеђења.

На евиденцији има 10.791 лице 
што је за  441 лице мање у односу на 
посматрани период прошле године, од 

тога у Вршцу има 5714 , у Белој Цркви 
3466, у Пландишту 1611.  незапослено 
лице. Укупно у овој години Филијали 
су послодавци исказали потребу за 
запошљавањем 735 лица, нагласила је 
Вулићева.

Национална стратегија је и у овој 
години акценат стављала на теже 
запошљиве категорије лица, а то су 
млади до тридесет истарији од педесет 
година, инвалидна лица и Роми. 
Уз помоћ субвенција за отварање 
нових радних места запослено је 
59 особа, од чега 3 инвалидна лица. 
Субвенцију за самозапошљавање 
добило је 56 лица од тога једно лице 
ромске националности, у јавне радове 
укључили смо 145 лица од тога 28 

инвалидних лица.
- Оно што није повољно је структура 

незапослених на евиденцији где 
имамо 1843 лица која су без школске 
спреме и са незавршеним основним 
образовањем. Пре недељу дана 
потписали смо Уговоре са 50 полазника 
за функционално основно образовање 
одраслих.

Такође, имали смо технолошке 
вишкове и то 345 лица и то највише у 
Банату, 97 лица. 

Акценат треба ставити на 
преквалификацију и на обуку како би 
се сузбила дугорочна незапосленост, 
као и на отварање сопствених фирми 
односно развој предузетништва, 
закључила је Вулићева.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА ОДРЖАН У ХОТЕЛУ СРБИЈА

156 РАДНИХ МЕСТА ЧЕКА НЕЗАПОСЛЕНЕ ВРШЧАНЕ

Тенденција смањења незапослености: Градоначелница Драгана Митровић и директорка НСЗ Вршац Наташа Вулић на 
отварању Сајма

ЈУЛКИЦА МИТРАШИНОВИЋ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ 
ВЕЋА ЗА ТУРИЗАМ:

СВЕ ВИШЕ ТУРИСТА 
ПОСЕЋУЈЕ ВРШАЦ
Вршац све више постаје атрактивна 

туристична дестинација. Из године у годину 
посећује га све већи број туриста. Прошле 
године реализовано је 33.240 преноћишта, а 
ова година, судећи по статистичким подацима 
о преноћиштима до краја деветог месеца, биће 
успешнија од претходне.

-Закључно са септембром, у Вршцу је било 
око 32.000 преноћишта, од тога је највећи 
део, око 31.000 било у хотелском смештају, а 
остало у приватном, што је регистровано на 
основу уплата боравишних такси, објашњава 
Јуликца Митрашиновић, чланица Градског  већа 
задужена за туризам.  Највећи број преноћишта 
остварен је у мају, августу и септембру. У мају је 
највише екскурзија, август је интересантан за 
спортсте  који долазе на припреме, како домаће 
репрезентативне селекције, тако и иностране 
спортске екипе.  

Према речима Митрашиновићеве, у августу 
се организују и разни  кампови тако да нам 
долазе учесници из различитих места, али и 
деца из наше околине, из Румуније.  Септембар 
је традиционалано добар месец због Дана 
бербе грожђа.  

-Већ смо сада на прагу остварења рекорда 
који држи 2015. година, каже Митрашиновићева.  
У наредна три месеца ослањамо се на понуду 
за конгресни туризам. У т време организују 
се конгреси у Вили Брег и Хотелу Србија, 
највећим вршачким смештајним капацитетима.  
Очекујемо посете и за новогодишње празнике, 
као и за манифестацију Празничне ђаконије. 
Има доста заинтересованих који већ сада 
букирају наше смештајне капацитете. 

На основу купљених улазница за установе 
културе Града Вршца, број посетилаца 
заинтерсован за обилазак овдашње културне 
баштине је у 2016. износио око 23.000. 

-Највећи број посетилаца заинтересован  је 
за зграду Конкордије, затим  за Вршачки замак, 
Апотеку на степеницама и Катедралу, наглашава 
чланица Већа за туризам.   Туристи су, такође, 
заинтересовани и за обилазак Миленијума 
и Стеријине куће. На смањење посета утиче 
то што је, због прошлогодишњих поплава, 
обустављен обилазак Владичанског двора. С 
обзиром на то да нам долази хладно време, 
не верујем да ћемо успети да достигнемо број 
посета од 41.000 из 2015. године. 

У Вршац долази све више младих, који 
су или у транзиту или долазе у сопственој 
организацији, али има приличан број људи 
који долазе преко туристичких организација из 
Београда и Новог Сада. 

-Ушли смо у понуду тих туристичких агенција 
које својим гостима нуде једнодневне излете 
у наш град, закључује Митрашиновићева. 
Имали смо две групе туриста са Тајланда који 
су дошли на овај начин. Имамо све више посета 
туриста из Румуније који долазе организовано, 
али више индивидуално. За време вршачких 
манифестација гости су нам туристи из 
Словеније и осталих земаља региона који су 
заинтересовани за обилазак града и Вински пут. 

У Вршцу има стотину категорисаних лежаја у 
приватном смештају и око 400 у хотелском. 

Према речима Митрашиновићеве, 
најбоље резултате остварује манифестациони 
туризам. Туристи радо посећују Дане бербе 
грожђа, Вршачки венац, Винофест, Празничне 
ђаконије...  Слично је и са спортским туризмом, 
доласком спортиста на припреме.

- Оно на чему треба више да се ради је 
етно туризам, туризам у руралним срединама, 
где има доста потенцијала, истиче саговорница 
„Куле“.

Ј.Е.

Финална конференција ИПА Програма прекограничне сарадње 
Србија - Румунија, одржана у Конкордији, 12. октобра, окупила 
је менаџере и тимове стотинак пројеката реализованих у овом 
позиву од 2007. до 2013. године. До сада је завршен 101 пројекат, а 
још 17 је у имплементацији. 

-Пројекти прекограничне сарадње су у суштини најживотнији,  
иду директно локалним заједницама, за разлику од стандардних 
ИПА пројеката за унапређење капацитета државне управе за 
различите реформске процесе, рекла је Ксенија Миленковић, 
директор Националног тела- Канцеларије за европске интеграције 
Републике Србије указујући на значај пројеката.  Овде саме локалне 
заједнице идентификују потребе и проблеме, оно што им је 
најважније, и то кандидују заједно са прекограничним општинама. 
Мислим да су ово најконкретнији пројекти, да дају допринос 
унапређењу живота локалне заједнице. У пројектима са Румунијом 
имали смо реконструкцију музеја, бициклистичке стазе, приступне 
путеве... све оно што је заиста неопходно људима који ту живе.  Зато 
су ови пројекти изузетно важни. 

О резултатима изузетно успешне прекограничне сарадње 
Србије и Румуније говорили су и Оана Кристеа, шеф Сектора, 
Управљачко тело - Министарство регионалног развоја и јавне 
администрације, и Сорин Максим, председник Регионалне 
канцеларије за прекограничну сарадњу Темишвар.

-Наша сарадња је одлична у свим програмима и мислим да би 
ова спона, коју смо остварили, могла да траје, оцењује Максим.  
Финансије које смо добили урадиле су много корисних ствари са 
обе стране границе. Финансирали смо изградњу и инфраструктуру, 
развијали туризам, укључујући и овај вршачки Музеј Конкордију 
који је обновљен из европских фондова, затим школе и болнице. 
Све су то опште вредности које доприносе побољшању квалитета 
живота са обе стране границе и креирају нове вредности. 

На финалној конференцији награђена су три најквалитетнија 
пројекта од 118 реализованих у овом позиву. То су пројекти 
вршачке Гимназије „Борислав Петров Браца“, предшколске 
установе у Зрењанину и Опште болнице у Пожаревцу. 

-Гимназија је, у периоду 2013 - 2014.године, реализовала 
пројекат „Слични, а различити“, нагласила је  Тамара Пешић, 
директорка Гимназије „Борислав Петров Браца“. Пројекат се односи 
на очување индентитета, разумевање и толеранцију, да ученици 
схвате да без обзира на то што живе у различитим земљама, њихова 

интересовања и схватања су потпуно иста.  Учествовале су 4 школе: 
Гимназија, ОШ „Младост“, Српска теоретска гимназија из Темишвара 
и Колеџ „Константин Диаконович Лога“. 

Према речима Милана Зарића, тадашњег директора вршачке 
Гимназије и менаџера пројекта, вредност пројекта била је око 
125.000 евра који су подељени пропорционално по школама.  Он је 
подсетио да је Гимназија била носилац овог пројекта.

Циљ финалне конференције, организоване од стране Заједничког 
техничког секретаријата који је у склопу Регионалне канцеларије за 
прекограничну сарадњу Темишвар, у партнерству са Управљачким 
телом (Министарство регионалног развоја и јавне администрације) 
из Румуније и Националним телом из Србије (Канцеларија за 
европске интеграције),  био је да се представе  резултати  добијени 
приликом имплементације пројеката финансираних у оквиру ИПА 
Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.  У циљу 
афирмације изузетно плодне прекограничне сарадње, остварене 
током реализације свих пројеката, слична конференција одржана 
је два дана раније у Решици (Румунија). 

Ј.Е.

ОДРЖАНА ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА - СРБИЈА

ВРШАЧКА ГИМНАЗИЈА 
МЕЂУ ТРИ НАГРАЂЕНА ПРОЈЕКТА

Задовољни резултатима остварених пројеката
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Амбасадорка Румуније у Србији 
Оану Кристину  Попа, са сарадницима, 
посетила је Вршац и том приликом 
састала се са градоначелницом 
Драганом  Митровић.  Састанку је 
присуствовао и Дан  Константин 
Николае, генерални  конзул  Румуније 
у Вршцу. 

Током боравка амбасадорке 
Румуније разговарало се о 
наставку сарадње и могућностима 
реализације нових заједничких 
пројеката прекограничне сарадње 
Вршца и Јужнобанатског региона 
са румунским жупанијама, Тимиш 
и Караш – Северин , као и са 
административним центрима у 
Темишвару и Решици.

Градоначелница Вршца подсетила 
је  на изузетну сарадњу са румунским 
партнерима, на близину државне 
границе, као и да је Вршац град у 
коме је румунска национална мањина  
најбројнија и додала:

- Вршац има интерес да сарадња 
са суседним жупанијама и њиховим 
админитративним центрима у 
Румунији буде на изузетно високом 
нивоу, као и до сада. Истаћи ћу 
да румунска национална мањина 
у Вршцу негује своју културно 
-историјску баштину, у чему им Град 
Вршац, даје максималну подршку, а 
посебно бих истакла област културе 
и образовања, јер Румуни у Вршцу, на 

матерњем језику, могу да се школују 
до факултетске дипломе.

Ово је прва званична посета Њ.Е. 
амбасадорке Попа Вршцу, који је 
мултикултурални град, баш као  и 
Темишвар. Она је нагласила да ће 
Румунија пружити пуну подршку 
Србији на њеном путу да постане 
чланице Европске уније.

- Вршац је нама битан партнер 
у бројним програмима и пројектима 
прекограничне сарадње, која је и 
до сада била на изузетно високом 

нивоу, рекла је амбасадорка Румуније 
у Србији. Сада се пружају нове 
могућности за наставак одличне 
пријатељске сарадње, чије ћемо 
правце данас дефинисати.

Њ.Е. Попа је истакла да је Вршац са 
околним општинама значајна област 
за сарадњу Србије и Румуније што 
су потврдили бројни пројекти који 
су до сада реализовани уз подршку 
фондова Европске уније.

Ј.Е.

АМБАСАДОРКА РУМУНИЈЕ У СРБИЈИ ПОСЕТИЛА ВРШАЦ

САРАДЊА ВРШЦА СА ЖУПАНИЈАМА У 
РУМУНИЈИ НА ИЗУЗЕТНО ВИСОКОМ НИВОУ

Градоначелница Вршца примила амбасадорку Румуније у Србији 

СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА  ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ 
ДОНОСЕ НОВЕ 

ОДЛУКЕ
У време када се најновији 

број „Вршачке куле“ појавио на 
киосцима, у петак, актуелни сазив 
Скупштине Града Вршца заседа 
по шести пут. На предложеном 
дневном реду налази се 26 тачака.

Одборници треба да се изјасне 
о престанку мандата одборника 
вршачке Скупштине Радомира 
Миловића са изборне листе Група 
грађана Покрет „Вршачка регија, 
европска регија“- Јовица Заркула. 
Миловић је поднео оставку на 
од борничку функцију, а његово 
место у скупштинској клупи треба 
да заузме Лавинел Питик са исте 
изборне листе. 

На дневном реду је и доношење 
одлуке о усвајању Локалне 
стратегије развоја Града Вршца 
до 2020. године, затим одлуку 
о изменама и допунама Одлуке 
о организовању Привредног 
друштва „Технолошки парк“ ДОО 
у Вршцу. Одлучује се и о давању 
на коришћење непокретности у 
јавној својини града, о увођењу 
самодоприноса и расписивању 
референдума у Месној заједници 
Влајковац, затим о промени 
границе између катастарских 
општина Павлиш и Ритишево.

Одборници ће именовати 
председнике и чланове Надзорног 
одбора Градске библиотеке и 
Школских одбора основних и 
средњих школа натериторији 
Града Вршца. 

Ј.Е.

Пет избегличких породица добило 
је кров над главом и успешно решило 
стамбено питање захваљујући 
заједником ангажовању Града Вршца 
и Комесаријата за избеглице. У 
Ужичкој улици изграђено је пет кућа 
у које су се уселили станари.  

Татјана Николић, чланица  Градског 
већа задужена за социјалну заштиту, 
и Игор Иваниш,  повереник за 
избеглице и миграције, обишли су 
станаре нових монтажних стамбених 
објеката, 10.октобра.

– Вредност ове инвестиције била 
је 12,5 милиона динара, с тим што 
је трошкове сносио Комесаријат за 
избеглице, а Град Вршац је обезбедио 
простор, односно грађевинско 
земљиште на коме су ови монтажни 
стамбени објекти и изграђени, 
нагласила је Николићева. Наша 
тенденција је да, у наредном периоду, 
са Комесаријатом за избеглице 
помогнемо што више избегличких 
породица, како би нормално живели 
и опстали на нашој територији. Град 
Вршац ће бити активан и на даље. 
У претходном периоду обезбедили 
смо и бесплатну правну помоћ за 
потребе избеглица, поделили смо 
и пакете за економско оснаживање 
у вредности од 2 милиона динара, 
како би избегличке породице 
покренуле сопствене послове везане 
за њихово економско оснаживање, 
остваривање профита и издржавање 
својих породица. Поред тога, 

обезбеђени су и пакети грађевинског 
материјала. 

Куће имају површину од 52 метра 
квадратна, као и окућницу од 5 
ари коју могу да искористе и као 
обрадиво земљиште за повртарство 
и воћарство за потребе породице.

Међу усељеним породицама 
су Ненад и Бојана Јанковић са 
седмогодишњом ћерком Емилијом 
и сином Дејаном (3 године). Живели 
су у Босни одакле су избегли 1992. 
године, а деца су рођена у Вршцу. 

- Живели смо као подстанари 
последњих  25 година, каже Ненад 
који је незапослен, здравствено стање 
му не дозвољава да привређује. Ово 
нам много значи, јер нисмо морали да 

тражимо кредит, жиранте. За почетак 
нам је довољно, а касније ћемо 
видети како ћемо даље. Мало смо 
чекали, али ко чека, тај и дочека. Није 
потребно пуно да бисте били срећни. 

Према речима Иваниша, тренутно 
се реализују уговори за 13 од 
укупно 18 сеоских кућа за стамбено 
збрињавање избегличких породица.  
Он је најавио изградњу стамбене 
зграде у којој ће смештај наћи 
двадесет избегличких породица. 
Зграда ће бити изграђена такође 
у Ужичкој улици. Средства су 
обезбеђена, а током овог месеца 
очекује се постављање камена 
темељца и почетак изградње.

Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ ОБИШЛИ ИЗБЕГЛИЧКЕ КУЋЕ У УЖИЧКОЈ

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ПЕТ ПОРОДИЦА

Татјана Николић и Игор Иваниш посетили станаре у Ужичкој улици
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Чланови  ђачког парламента посетили 
су Градску кућу где их је примила и 
угостила градоначелница Вршца Драгана 
Митровић. Већ по традицији, локална 
самоуправа отвара своја врата младим 
Вршчанима током  обележавања Дечје 
недеље. 

Овога пута гости градоначелнице били 
су ученици градских основних школа, 
основци  из Павлиша и ђаци овдашње 
Школе за основно и средње образовање 
„Јелена Варјашки“.

Градоначелница је поздравила госте, 
пожелела добродошлицу  и обраћајући 
им се између осталог рекла:

- Данас су врата Градске управе  
отворена за сву децу и за све ђаке, јер смо 
желелеи да им, на тај начин, покажемо  
како то изгледа у пракси, како ради Градско 
веће, како ради Градска скупштина, шта 
се одлучује и шта се дешава у Градској 
управи. Надам се да ће неки од вас, такође,  
да се баве овим послом и да нам једног 
дана буду  колеге. 

Градоначелница је нагласила да су, 

као и ранијих година, припремили 
предавање о томе како функционише 
локална самоуправа из кога ће чланови 
ђачког парламента моћи квалитетно да 
се упознају и информишу о активностима 
које се дешавају под кровом Градске куће. 
Ђаци су имали прилику да поставе питања 
о свему што их занима како би им било што 
јасније како се спроводи градска власт. 

- На овај начин желимо да скренемо 
пажњу да ми одрасли треба више пажње 
да обраћамо  о остваривању дечјих 
права, више да слушамо своју децу, да 
уважавамо њихово мишљење, рекла је 
градоначелница Митровић. Јер, само 
на тај начин можемо деци да пружимо 
квалитетно образовање и васпитање.

Предавање о функционисању 
локалне самоуправе,  члановима ђачког 
парламента, одржао је Данило Ивановић 
запослен у Градској управи Града Вршца 
као координатор Градског већа на 
пословима органа града. Након тога ђаци 
су обишли Градску кућу и практично се 
упознали са радом органа градске управе.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

ЧЛАНОВИ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
ГОСТИ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

Градоначелница угостила чланове ђачког парламента

Удружење „Цефикс“ из Вршца 
покренуло је нову  акцију под 
називом „Поклони и отпад 
склони – ПИОС“. Акцијом  је 
обухваћена комплетна  популација 
становништва, од најмлађих до 
најстаријих  грађана. 

У „Цефиксу“ поручују да је 
циљ акције првенствено да се 
отарасимо непотребних ствари 
и опреме која се налази у нашем 
дому, стану, подрумима, гаражама 
и осталим  просторима. 

-Тиме ћемо помоћи свима 
онима који не могу да нађу,  или 
купе део за рачунар, за аутомобил, 
уређај у стану, као и за друге уређаје 
којима недостаје неки од виталних 
делова, кажу из „Цефикса“. Све 
планиране активности подизаће 
свест да старе ствари још увек могу 
бити од користи, што подразумева 
мање отпада на депонијама и 
рационална, односно ефикасна 
употреба производа. Тако ће бити 
мање отпада на депонијама, више 
реда у подрумима, на таванима и 
по становима, где нам непотребне 
и нагомилане ствари сметају. 
Спречавање да се ствари које се 
још увек могу употребити баце као 
смеће, или да даље пропадају и 
омогући приступ заинтересованим 
грађанима којима су те ствари 
потребне ће бити свакоме од 
користи. Свако ко жели да се 

укључи у акцију, а тиме да помогне 
како себи тако и другима, треба 
да процени шта му треба, а шта не 
треба, па да се укључи у систем, 
својим корисничким налогом. 
Уколико нема налог , треба да се 
укључи у поступак регистрације. 
Након регистрације и пријаве под 
изабраном шифром потребно је 
само посетити страницу ПИОС и 
кликнути на „Нови оглас“, а онда 
пратити одговарајуће смернице.

У „Цефиксу“ очекују да ће се 
грађани прикључити акцији и 
додају:

- Поред помоћи другима 
поклањањем нама непотребних 
ствари, делова, машина  (исправних 
или неисправних)  и опреме, овом 
акцијом активно доприносимо 
мерама заштите и уређења радног 
и животног простора, уређењу 
стана, викендице, гараже и других 
простора који треба да буду 
уредни, сређени и чисти.

Чланови удружења „Цефикс“ 
позивају Вршчане да се одаову 
акцији „Поклони и отпад склони – 
ПИОС“.

Ј.Е.

НОВА АКЦИЈА ВРШАЧКОГ УДРУЖЕЊА „ЦЕФИКС“

„ПОКЛОНИ И ОТПАД СКЛОНИ“
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Ђурђевка Пантић, 
професорка математике, 
коју добро памти тридесетак 
генерација вршачких 
гимназијалаца, рано је 
напустила родно Избиште. Као 
десетогодишња девојчица, 
дошла је у Вршац жедна 
знања и одлучна да крене 
путем образовања. Била је 
одличан ђак, добар студент, 
вредна, марљива, каква је 
остала читавог живота и као 
професор математике прво у 
основној, а највећи део радног 
века у Гимназији.  Поштење 
је највећа врлина, каже, а 
тако је васпитала и свог сина 
који је већ петнаестак година 
инжењер електротехнике у 
Канади.  Недостају јој и син 
и снаја, али највише унук 
Стеван.  Мало су далеко, 
каже, али видим да су срећна 
породица. А, када су они 
срећни, и ја сам. 

Како памтите своје детињство?
-Рођена сам у Избишту, 9.10.1934, у 

сељачкој породици са четворо деце. 
Отац се звао Жарко Николин, а мајка 
Милица је рођена у Загајици, девојачко 
презиме Пауљев. Нас три сестре имале 
смо једног брата. Најстарија сестра 
Горица скоро је умрла. Остали су ми 
старија сестра Мирјана, живи у Новом 
Саду, била је учитељица, и брат Богдан 
који је остао у Избишту, на имању. Он 
има две ћерке, једна је удата, а друга 
је уписала прву годину Учитељске 
школе. Имала сам лепо детињство, 
али кратко, јер сам са десет година већ 
дошла у Вршац да упишем Гимназију. 
Тако да немам пуно сећања са села. 

Како је текло Ваше образовање?
-Завршила сам 4 разреда основне 

школе у Избишту и одмах дошла у 
Вршац у потпуну мешовиту гимназију. 
Сестра ми је већ била овде у школи. 
Када сам дошла у Вршац, нисам 
познавала град па је сестра морала да 
ме једно два дана чека после школе 
и води до стана да не бих залутала.  
Гимназија је била у Стеријиној улици. 
Први разред мешовите гимназије 
био је као сада пети основне. У 
гимназији су, углавном, била градска 
деца, плашила сам се мало да не 
заостајем са знањем.  Међутим, била 
сам марљив и вредан ђак и нисам 
ништа заостајала за другом децом. У 
другом разреду средње школа била 
сам скроз одлична, са свим петицама.  
У трећем разреду била је мала матура, 
звала се нижи течајни испит. Била сам 
ослобођена, јер сам била одличан 
ученик. Тако је било и са великом 
матуром, ни то нисам полагала. 

Где настављате школовање?
-Двоумила сам се да ли ћу, после 

гимназије, уписати хемију или 
математику. Отишла сам у Београд 
и уписала математику и под Б 
астрономију. Није било гужве на 
упису, мало је било заинтересованих 
за математику.  Ни ту нисам имала 
среће да полажем пријемни испит, 
тако да је мој први испит у животу 
био предвојничка обука, први испит 
на факултету који сам полагала.  У то 
време су Србија и Војводина радиле 
по различитим програмима, тако да 
сам ја први пут чула за интеграл на 
предавањима. Ми то нисмо радили у 
гимназији. Мало сам се уплашила, али 
мислила сам, немаш куд, запећеш и 
научити.  Упорно сам радила и ишла 
упоредо са свима. Факултет је трајао 
4 године. Нисмо имали много испита, 
али били су јако велики. Математичка 
анализа се полагала после 4.године. 

Слушали смо је 4 године и полагали 
као завршни испит, као дипломски. 
Кад си положио тај последњи испит, 
ти си дипломирао.  Е, онда је било 
питање где се запослити?

Да ли сте дуго чекали да се 
запослите после завршетка 
факултета?

-У Вршцу се већ прочуло  да сам 
дипломирала и долазили су Новица 
Анђић - професор Ноле, и Јанез Ушан 
да ме замоле да дођем у Вршац да 
радим да би Јанез могао да оде у 
Зрењанин. Тако сам почела да радим 
1959. године у ОШ  „Јован Стерија 
Поповић“, била је у згради садашњег 
Дома ученика. Мало сам се уплашила 
када сам видела како су танке књиге 
из математике. Питала сам се шта ћу ја 
да радим целу годину. Међутим, било 
је све добро. После 2 године позвао ме 
Ђура Кнежевић, директор Гимназије, 
да пређем код њих. Није расписивао 
конкурс, само је написао молбу и тако 
сам почела да предајем математику у 
Гимназији, 1961. Било је и ту мало зорта 
јер радим са својим  професорима: 
Вуковић, Плавшић, Кнежевић... 
све елитни професори који су ми 
предавали. Нисам знала како да их 
ословим, где да седнем. Међутим, лепо 
су ме прихватили, били су љубазни, 
спремни да помогну, тако да сам се 
за неколико дана осећала као у својој 
кући.  Одмах сам добила одељење да 
будем разредни старешина. То је била 
генерација која је сада обележила 50 
година од матуре. Објавили су лепу 
књигу о својој генерацији, о гимназији, 
школским данима.  

Желела бих посебно да похвалим 
колегу професора Новицу - Нолета. 
Био је толико предусретљив, пажљив, 
увек смо делили часове, није правио 
разлику између његовог и мог 
ученика. Био је диван колега, врхунски 
математичар.  Желим ово да кажем јер 
су ученици били мало некоректни 
према њему, имао је слаб вид, а они су 
то користили. 

Како је било у Гимназији? До 
када радите?

-У Гимназији сам радила све док се 
није укинула  и отвориле  Заједничке 
основе, које су трајале  6 година. После 
тога се поново враћам у Гимназију 
и математичком смеру предајем 
математичку анализу, линеарну 
алгебру и геометрију. Ту у Гимназији 
„Борислав Петров Браца“ био је 
најлепши део мог службовања. Била 
су то одабрана деца која су знала 
зашто уче, волели су математику. У 
тим одељењима математичког смера 
није било јединица, већ само 4 и 
5. Било је одељење, које је водила 
проф. Невенка Басараба, које је 4. 
разред завршило са 2 врло добра 
ученика, сви остали били су одлични. 
Били су толико амбициозни да сам 
са њима радила некада и 3-4 сата. 
Било је лепо радити са таквом децом. 
И они су ми били захвални, на крају 
године поклонили су ми слику. Кад 
сам им рекла да им ја нисам разредни 
старешина, казали су ми да они знају, 
али да је то поклон којим желе да ми 
се захвале. Била сам пресрећна јер 
су сви положили пријемне испите и 
наставили даље школовање.

Трудила сам се да се приближим 
ученицима. Поштовала сам њихову 
личност као што су и они поштовали 
мене. Сретали су ме у школском 
ходнику ђаци из других одељења, код 
другог наставника, и питали ме да им 
објасним неки задатак. Остајала сам 
да им покажем, објасним и последња 
стизала у зборницу на кафу. 

У чему је лепота математике?
-Увек сам говорила да је математика 

најлепша наука, јер једно из другог 
произилази. Треба само почети лепо 
и све ће бити како треба. Математици 
треба прићи тако да она није баук, да 
може да се научи. Ако човек добије у 
почетку добру основу код учитељице, 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  СЕДМИЧНЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ,   БРОЈ  364, 2. 
СЕПТЕМБАР 1997.

ОПЕЛ ДИЗЕЛ 8.000 ДМ
Прва ауто - пијаца у овом делу Баната, отворена у 

кругу „Застава Промета Београд“, Филијала Вршац пре 
нешто више од два месеца, оправдава своје постојање. 
Иако време није ишло увек на руку продавцима 
и потенцијалним купцима возила, ипак, понуда и 
потражња су задовољавајуће.

Настојимо да у време одржавања ауто-пијаце круг 
фирме оживи тако да смо организовали озвучење, 
наши мајстори су ту да на лицу места обаве технички 
преглед возила на захтев купца и обезбедили смо 
услове за склапање купопродајних уговора, истиче 
Селемир Милићевић, директор филијале Вршац. 
Једино су остали незаинтресовани наши суграђани 
који могу да обезбеде пратеће садржаје, а то су 

продавци сокова, брзе хране и сличних артикала који 
би, по логици ствари, требало да имају интреса да се 
нађу на месту где се окупља више људи. Али, ваљда ће 
се и то ускоро променити јер тек на јесен очекујемо 
већу понуду и потраживањња аутомобила.

ВРШАЧКА КУЛА,  СЕДМИЧНЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ,   БРОЈ  364, 2. 
СЕПТЕМБАР 1997.

ЧИНЧ ПРВИ
Еуђен Чинч (18) освојио је прву награду на 37. 

Фестивалу музике и фолклора Румуна Војводине - 
Србије, одржаном у Сутјесци од 22. до 24. августа. На 
фестивалу је учествовало преко хиљаду музичара из 
свих војвођанских села, као и гости из источне Србије, 

Румуније и Бугарске. Вршачки виолиниста извео је, 
врло успешно, „Дојну“ и „Србу за три виолине“, и у 
конкуренцији инструменталних солиста убедљиво 
освојио прво место. Све честитке младом Чинчу, али 
и његовим музичким педагозима Горану и Јелици 
Кентери. Ово је још један доказ да Вршац има музичког 
потенцијала и да (поновно) отварање музичке школе у 
Вршцу има пуно оправдање.

ИНТЕРВЈУ
ЂУРЂЕВКА ПАНТИЋ, ПРОФЕСОРКА МАТЕМАТИКЕ У ПЕНЗИЈИ:

МИСЛИМ ДА ЈЕ ПОШТЕЊЕ 
НАЈВАЖНИЈЕ У ЖИВОТУ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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настави да ради, да вежба, он ће да 
је заволи. Математика се најлакше 
учи, лакше него географија, историја. 
Она развија брзо и здраво мишљење, 
логику, она је гимнастика мозга. Ја 
више не радим задатке, али сваког 
дана решавам судоку. Математичари 
су врло умни, добри аналитичари, 
логичари. 

Са ученицима нисам никада имала 
ни један конфликт. Један је ученик 
покушао нешти да ме превари, али 
кад смо лепо поразговарала, он је 
признао. Плашио се после да ћу да 
му се светим, међутим, била сам баш 
још боља према њему и узео је чак 
матурски рад из нацртне геометрије 
где сам била у комисији. И данас кад ме 
види, поштује ме. Тако је и са осталим 
ученицима. Увек ме лепо поздраве кад 
се сретнемо, неки ме и изљубе. 

До када сте радили у Гимназији?
-Из Гимназије сам отишла у 

пензију 31.12.1995. Директорка Љиља 
Панић и цео колектив направили су 
величанствен испраћај професоркама 
Невенки Басараби, Мири Величковић 
и мени. Нисам отишла жалосна у 
пензију, као што неко пати. Отишла 
сам радосна. Не због тога што ми није 
било лепо. Напротив, лепо ми је било. 
Волела сам свој предмет, успешно 
сам га радила. Била сам срећна што 
је за мном  остао велики број мојих 
ученика који су завршили математику 
и који ће успешно наставити мој посао. 
Нисам остала незамењена. Верујем да 
и ја имам удела у томе, развила сам им 
љубав према математици. 

Ваши су ђаци освајали награде 
на такмичењима. Да ли сте Ви 
добили неко признање?

-Добила сам Награду „Жарко 
Зрењанин“, прва у Вршцу. Додељивао 
је Савет за школство Јужнобанатског 
региона  за допринос унапређењу 
образовања. Свечаност је била у 
Панчеву. Награда садржи плакету, 
медаљу са ликом Жарка Зрењанина и 
новчани део. 

Како је изгледао Ваш лични 
живот? Када сте формирали 
породицу?

-Са својим супругом упознала 
сам се у основној школи.  За Стевана 
Пантића, професора физике, удала сам 
се 1964. године, а после годину дана 
родила сам сина Живојина. Имали смо 
леп и срећан брак. Стевану је матична 
школа била Хемијска, а предавао је и 
у Гимназији електронику. Живојина 
смо сами неговали. Један од нас 
је ишао преподне на посао, други 
поподне. Сретали смо се на вратима, 
један ухвати за кваку са једне, други са 
друге стране. Нисам зажалила што смо 
се мало намучили зато што смо сина 
јако добро васпитали. Кад је Живојин 
пошао у обданиште и забавиште, 
било нам је мало лакше. Имала сам 
много часова, математика је била 
дефицитарна. Професор Ноле и ја смо 
имали по 36 часова недељно,  ниједан 
слободан дан. Син је био одличан 
ученик, знао је да мора да учи. Видео 
је како ми радимо, тако је радио и 
он. У Гимназији је био математички 
смер. Предавали смо му и отац и ја. 
Ни Живојин, ми смо га звали Мишко, 
ни ја нисмо то хтели, али директор 
Петар Олујић ме је наговарао па сам  
пристала. Било је ту и згода и незгода. 
Деца су волела Мишка и кад му дам 
мању оцену, ученици се буне да сам 
му ускратила. Није ни њему било лако. 
Морао је да буде редован ујутро на 
пречасу код оца док су други ишли у 
Београд на утакмицу. 

Супруг Вас је, нажалост, прерано 
напустио. Колико сте били заједно?

-Стеван и ја смо били у браку 23 
године. Умро је 1987. Мишко је био 
на другој години факултета. Нас двоје 
смо остали сами. Син је студирао 
у Београду, ја сам радила у Вршцу. 
Није било лако. Стевина пензија је 
била врло мала, јер је имао 28 година 
службе, а професорске плате нису 
никад биле велике. Мени је остајала 
пензија, а сину сам давала моју плату. 
Никад није осетио да нема оца. 
Говорио ми је: “Мама, мени ништа не 
недостаје код тебе, само ми недостаје 
кад дођем, а на станици нема мог оца 
да ме сачека!“.  Гледала сам све да 
му испуним. Био је на ексурзији, на 
Малти, у Кембриџу да учи страни језик. 
Био је добар, захвалан. Завршио је 
Електротехнички факултет. Оженио се 

Светланом Стајић, Вршчанком. Живе 
у Канади. Светлана ради у школи као 
професор разредне наставе. Живојин 
је професор на Електротехничком 
факултету. Нису му чак тражили ни 
превод дипломе, тако да Мишко није 
ништа полагао, ниједан испит, ни 
језик, био је одмах примљен. 

Имам унука Стевана. Зове се по 
деди. У марту је напунио 20 година. 
Студира математику, уписао је трећу 
годину.  Одлазим код њих у Канаду. 
Прија и ја смо чувале Стевана још док 
је био мали, јер по њиховом закону 
дете до 12 година не сме да остане  
само у кући. 

Да ли Вам недостаје син и његова 
породица? Да ли Вам је тешко што 
су тако далеко?

-Знате, ја јако волим своју земљу. 
Велики сам патриота и много ми је 
било жао кад су хтели да оду у Канаду. 
Али, кад сам видела да је Мишко 
незадовољан, да као инжењер, добар 
ученик, вуковац, није могао овде да 
добије одговарајући посао, него је 
радио свуда, и у Лутрији... Било му је 
жао да оде и да ја останем сама.  Рекла 
сам му да за мене не брине. Тамо су већ 
14 година. Ја се још увек добро држим, 
могу све сама, а кад не будем могла, 
онда ћемо да решимо. Задовољна сам 
јер они су срећна породица и јако су 
пажљиви према мени. Ево, сад су 7 
недеља на смену долазили јер мени 
није било добро. Много ме поштују 
и снаја и син. Сваког дана ме зову. 
Пажљиви су и ја сам јако срећна са 
њима. Али, жао ми је кад помислим да 
моје дете није могло овде да остави 
своје знање, да овде допринесе. Јер, 
кроз моје је руке прошло више од 
пола Вршца деце. 

Шта је Вама у животу било 
важно?

-Највише сам у животу ценила да 
човек буде поштен. Кад је син полазио 
за Канаду питала сам га да ли иде тамо 
јер жели да се обогати. Рекао ми је: 
„Не. Само идем да радим свој посао 
и да не морамо да кажемо детету 
да не можемо данас да му купимо 
грожђе јер је скупо. Да имамо да 
удобно живимо.“. Задовољна сам јер 
они у Канади не живе тако да би се 
обогатили. Доста путују, обилазе места 
која су им занимљива. 

Мислим да је поштење најважније 
у животу. Имала сам ученика који је 
имао 5 из математике, али није ми био 
симпатичан. Никад није желео другу 
да покаже. Гледала сам кад су радили 
писмени, а он руком сакрива да други 
не виде. Поштовала сам га као доброг 
ђака, али ми није био симпатичан. 

Треба помоћи. И мом сину сам казала 
да буде добар, поштен, да стекне 
поверење људи. Најважније је бити 
поштен, добар радник, мислим да за 
мене нико не може да каже нешто 
лоше. Имам 83 године, и сада се 
трудим се и волим да помогнем кад 
год могу. 

Задовољна сам животом. Није ми 
било баш лако. Велики терет сам сама 
поднела, али успела сам да ми дете 
постане то што хоће, да има добар и 
срећан брак, да добро васпитавају 
своје дете и да ме поштују. Мало ми је 
жао што су далеко, али кад видим да су 
они срећни, и ја сам срећна.

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  СЕДМИЧНЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ,   БРОЈ  368, 30. 
СЕПТЕМБАР 1997.

ОД БИЖУТЕРИЈЕ ДО 
ШАМПИОНА

Бајага  и Инструктори су нам се представили, у петак, 26. 
септембра, промоцијом свог новог албума „Од бижутерије 
до ћилибара“ у препуној башти пивнице „Шампион“.

Овај концерт био је један у низу манифестација које су 
обележиле ову Бербу грожђа. Одмах, преко првих песама 
Силикон 2004, Са друге стране јастука, увео је присутне у 
један посебан свет, чиме смо, макар на кратко, успели да 
побегнемо од свакодневних проблема.

Концерт су чланови бенда завршили песмом Зажмури, 
тако да је већина посетилаца концерт напустила са 
одређеном сетом и лепим успоменама, до следећег 
концерта.

ВРШАЧКА КУЛА,  СЕДМИЧНЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ,   БРОЈ  368, 30. 
СЕПТЕМБАР 1997.

ДРУГИ ВРШАЧКИ СТРИП 
СУСРЕТ

У Вршцу су од 25. до 28. септембра одржани 2. Стрип 
сусрети у организацији Друштва пријатеља Вршца 
„Вршац лепа варош“. Гости сусрета били су најистакнутији 
ствараоци југословенског алтернативног стрипа Ивана 
Филиповић, Александар Зограф, Иван Грубанов, Саша 
Михајловић и Радован Поповић а њихови домаћини Лола, 
Восток, Грабовски, Набор Деволац, Саша Петров. Уметници 
су, у оквиру стрип радионице, заједнички стварали стрип 
Живот у Боливуду, по Востоковом сценарију. Стрип табле 

су представљане на изложби ауторског стрипа отвореној 
у суботу 27. 9. у просторијама галерије Каса Бела. Изложбу 
је отворио Васа Павковић, познати стрип теоретичар.  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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“Вршачки Центар за енергетску 
ефикасност „ЦЕФИКС“, успешно је 
организовао тродневни камп у оквиру 
републичког пројекта Еко-школа „Вршачке 
планине“ чију је реализацију финансијски 
подржало  Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине Републике 
Србије. У раду кампа учествовало је 30 
ученика из пет градских основних школа , 
а са њима су били предметни наставници  
Драган Владислав, Ана Аврамовић, 
Слободан Трајковић, Драгана Мохора 
и Вукан Вуков. Кампом је руководио 
петочлани пројектни  тим, а сваки члан 
имао је  посебна задужења током  три 
радна дана.

Према речима Бранислава Виле, 
председника „ЦЕФИКСА“, организатори 
кампа припремили су богат програм 
активности за полазнике, од едукације, 
радних акција, до спортских активности и 
забаве.

-Током првог  дана кампа одржана су 
два предавања са презентацијама и једним 
наставним филмом на тему екологије 
и уштеде енергије у домаћинству, каже 
Вила. Другог радног дана организовано 
је чишћење дела Вршачког брега, посета 
Вршачком замку  и ликовна радионица 
са тематиком употребе отпада за израду 
једног страшила које опомиње људе да 
чувају животну средину. Сав прикупљени 
отпад прописно је сортиран и смештен на 
предвиђена места. 

Трећег дана Еко кампа ученици 
су боравили у природи, обилазили и 
разгледали заштићене зоне Вршаког 
брега, посетили Планинарски  дом, а 
ренџер Миливој Вучановић, упознао је 

малишане са занимљивостима биљног и 
животињског света овог дела Вршачких 
планина. 

-Током сва три дана боравка у дечјем 
одмаралишту Црвеног крста на Брегу 
група ђака ОШ „Младост“, предвођена 
Драганом Владиславом, професором ТиО, 
радила је на изради соларног колектора од 
алуминијских лименки, које су залепљене 
и офарбане, објашњава Вила. Колектор ће 
бити накнадно завршен у просторијама 
„ЦЕФИКСА“ у Вршцу, где ће он  имати 
наменску функцију. Служиће за ефикасно 
догревање радног простора у јесењем и 
пролећном периоду.

Након  шетње, чишћења и разгледања 
Брега, другог дана кампа,  остварен је 
директан ТВ пренос са Вршачке куле на 
„Српској научној телевизији“ из Београда 
преко СББ кабловске мреже. 

Успешан рад кампа пожелело је и 
ресорно републичко Министарство које 
ће на крају реализације пројекта и израде 
одговарајућег филма имати комплетан 
извештај о реализацији Еко-школа 
„Вршачке планине“, додаје Вила и истиче 
да су сви учесници кампа били  задовољни 
комплетним активностима, како 
организацијом, тако и смештајем и разним 
радионицама у којима су основци, ђаци 
петог и шестог разреда, много научили у 
овој занимљивој настави у природи.

Боравак у кампу улепшали су и 
спонзори, Град Вршац и овдашње фирме 
Свислајон Таково гомилом слаткиша, као 
и ЈКП Други октобар које је обезбедило 
„Моју воду“. Допринос успеху кампа дали 
су и локални медији. 

Ј.Е.

У ОКВИРУ РЕПУБЛИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЕКО-ШКОЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ

УСПЕШНО ЈЕ ЗАВРШЕН  ТРОДНЕВНИ КАМП

Аутори савременог страшила које ће чувати Брег

Прави је моменат да приведемо крају 
радове за припрему сетве пшенице за нову 
производну годину, да се преиспитамо 
шта смо евентуално пропустили и 
да се подсетимо шта нас све чека у 
нареднојвегетационојсезони.Институт за 
ратарство и повртарство из Новог Сада са 
задовољством дочекујесетвустрнихжитау 
погледусортиментаи квалитета семена, 
изјавио је др Радивоје Јевтић, руководилац 
Одељења за стрна жита. Пољопривредним 
произвођачима Институт нуди најбољи 
сортимент који тренутно има под девизом 
“Наше сорте сувисокоприноснеиодличногтех
нолошкогквалитета”. У том смислу, приоритет 
имају НС сорте пшенице Симонида и Звездана, 
а од сорти нешто старије генерације Победа 
и Ренесанса, које се по речима др Јевтића 
доста гаје у централном делу Србије, алии 
у иностранству.Одсортиизузетновисоког 
приноса, али нешто слабијег технолошког 
квалитета, Институт нуди НС 40С и Илину.

Зашто треба сејати декларисано семе?
Декларисано семе има низ предности 

у односу на такозвано семе са “тавана”. 
Пољопривредним произвођачима који 
планирају да своје површине засеју стрним 
житима, др Јевтић топло препоручује да 
пре сетве изведу рачуницу исами се увере 

у исплативостсетведекларисаногсемена.
Разлози су бројни. Kао прво, количина 
декларисаног семена за сетву је знатно 
мања од недекларисаног. Затим, семе које 
није декларисано садржи разне фракције 
семена. Изузетно ситно семе се неће развити у 
нормалну биљку и она ће заостајати у порасту 

током целе вегетације. Потенцијал сорте неће 
доћи до потпуног изражаја.

Зашто је битна заштита семена пред 
сетву?

Руководилац Одељења за стрна жита, др 
Радивоје Јевтић, као главни разлог заштите и 
дораде семена наводи тај што је семе супстрат 
за развој преко 50 врста патогена, како на 
његовој површини тако и у самом семену. 
Важно је заштиту почети на време, односно 
још на производним парцелама, а током 
вегетације пратити здравствено стање усева. 
Само усеви који у погледу здравственог стања 
задовољавају критеријуме могу се користити 
у процесу производње семена, нагласио је др 
Јевтић и додао да је НС семе произведено у 
новосадском Институту дорађено врхунским 
препаратима светских компанија.

Не треба заборавити да је “на почетку 
свега семе – са зрном све почиње и 
завршава – НС семе”.

Савети за сетву пшенице у сезони2016/2017.

Институт за ратарство и повртарство из 
Новог Сада спреман је, као никад до сада, за 
нову сезону, нову сетву пшенице – количином 
и квалитетом семена. Сви параметри квалитета 
семена(енергија клијања, клијавост, маса 1000 
зрна) су на изузетно високом нивоу, изјавио 
је др Новица Младенов, научни саветник из 
области оплемењивања са Одељења за стрна 
жита новосадског Института.

За ову годину др Младенов истиче 
неколико чињеница које су уједно и циљеви 
оплемењивања Института. Региони гајења 
пшенице се разликују и по климатским и 
по земљишним условима. То је један од 
критеријума по којима Институт врши одабир 
сорти за предстојећу сетву пшенице. Као други 
критеријум, др Младенов наводи варјабилне 
услове из године у годину, нарочито у 
погледу количине падавина, а као трећи, који 
произвођачи често запостављају, намену 
пшенице. Сортимент Института је прилагођен 
различитим употребним вредностима 
пшенице, првенствено за људску исхрану 
(производња хлеба, теста и разних производа 
од пшенице). НС семе карактерише висок 

технолошки квалитет не само због нашег, већ 
и због светског тржишта.

Препорука сортимента за 2016/2017.

Сорта Звездана, намењена је за интензивне 
услове производње. Има високе захтеве 
према нормама ђубрења, пре свега азотом 
и фосфором, тражи земљишта доброг 
квалитета. Једна у низу њених агрономских 
карактеристика је да је нижа од других сорти, 
чврсте стабљике и отпорна на полегање, због 

чега се и предлаже за интензивне услове 
производње. Одличног је технолошког 
квалитета – високе запреминске масе 

(хектолитарска маса), као ичитавог низа 
показатеља који детерминишу технолошки 
квалитет, почевши од садржаја протеина, 
садржаја глутена, енергије, броја падања, 
па све до завршне фазе – печења хлеба и 
вредносног броја средине хлеба. 

Сорта Симонида је у протекле 3-4 године 

најзаступљенија сорта. Од целокупног 
сортимента у Србији највише пшенице је 
под овом сортом.Зашто баш ова сорта? Њене 
главне карактеристике су:

•Одличног је технолошког квалитета. Сви 
параметри квалитета су добро избалансирани. 
Сорта тзв. побољшивач. Све критеријуме 
технолошког квалитета потврдила је не само у 
нашој земљи, већ и у земљама окружења.

•У укупном сортименту у Србији је 
најранија сорта. Ширењем њеног гајења, не 
само у Србији, већ и у суседним земљама 
жетва почиње са “Симонидом”.

•Адаптабилна сорта која добре резултате 
даје у оптималним роковима сетве, а мале 
подбачаје ако се посеје чак и у првој декади 
новембра месеца. Има мање захтеве у погледу 
квалитета земљишта и у погледу норми 
ђубрења због чега се веома проширила. 
Обезбеђује стабилност производње и у свим 
условима задржава одличан технолошки 
квалитет.

…јер, на почетку свега је семе. НС 
семе. Са зрном све почиње и завршава!

Како одабрати најбољи сортимент пшенице

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ ГРУПЕ 
ВРШАЧКИХ ОПОЗИЦИОНИХ ОДБОРНИКА

ПРВИХ СТО ДАНА 
ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

У петак, 7. октобра, испред Стеријиног споменика на 
Позоришном тргу, група вршачких опозиционих одборника 
одржала је заједничку конферецију за медије на тему „Првих 100 
дана локалне власти “. На конференцији су говорили независна 
одборница др Драгица Станојловић, Биљана Јеличић (Покрет 
Доста је било) и др Татјана Вешовић (Демократска странка).

Др Драгица Станојловић је у свом обраћању медијима 
истакла да је данас тешко наћи политичара у Вршцу који има свој 
лични инегритет, који има свој став, свој образ и који је свестан 
одговорности коју носи и према својој странци и према бирачима 
који су гласали за одређену страначку листу, али и да постоје 
људи који не пристају на једноумље, који су некорумпирани и који 
имају храбрости да кажу шта мисле.

- . Наш град је овог лета и јесени био запуштенији него икада, 
трава на јавним површинама се не коси, а канте и контејнери се не 
празне редовно. Све је стало, ништа се не дешава, рекла је, између 
осталог, др Станојловић.

Одборница др Биљана Јеличић осврнула се на конкретне 
потезе градске власти у протеклих 100 дана.

- Зашто је Град Вршац расписао јавну набавку у висини од 
2,5 милиона динара за израду систематизације радних места у 
ЈП „Други октобар“? Да ли је то било неопходно?  Зар у „Другом 
октобру“ нема стручних људи који умеју да ураде систематизацију 
у својој фирми? Зар не постоји већ урађена систематизација 
којој је била потребна само дорада? Зар у локалној градској 
скупштини нема стручних људи који би то могли да ураде, упитала 
је одборница Јеличић.

Др Татјана Вешовић се осврнула и на проблем велике 
незапослености у Вршцу: „Где су нова радна места која је обећала 
СНС? Шта је са политиком агресивног запошљавања? Шта је са 
обећањем да неће бити партијског запошљавања? У протеклих 
4 године агресивно су се запошљавали само партијски кадрови 
СНС-а и то упркос забрани о запошљавању у јавном сектору, 
рекла је др Вешовић.

Група независних одборника закључила је да градско 
руководство СНС-а води неодговорну политику према својим 
бирачима и свим осталим грађанима.
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Чим се уђе у кућу породице 
Трифунов, на први поглед је јасно 
да је то истински дом, да припада 
изузетним домаћинима. То одаје 
пре свега чистоћа, као и једноставна 
лепота ентеријера у земаљским 
бојама, који је великим делом 
дело Жаркових руку, као и велики 
део саме куће. Већ после краћег 
времена проведеног у разговору са 
Жарком, постаје јасно је да се ради о 
изузетно енергичном и вешеструко 
надареном човеку. Ренесансном, 
могло би се рећи, а такав је и занат 
којим се он већ седам година из 
љубави бави.

Како је дошло до тога да се 
заинтересујете за виолину?

Ја сам још 94’ године почео да радим 
са дрветом. Само дрво као материјал лепо 
мирише и има  лепу текстуру под руком. Да 
моја ћерка није почела да свира, вероватно се 
не бих заинтересовао за виолине.  То се јавило 
као нови изазов, а све у животу што сам желео, 
макар сам пробао. Јесте деловало тешко и 
компликовано, али ко вели и то је жив човек 
направио. Међутим, посустао сам кад сам 
видео колико ту има питања и компликација, 
а лако доступних информација врло мало. На 
крају је економски фактор био пресудан. Кад 
сам схватио колико новца узимају мајстори 
само за поправке, јер су делови и материјал 
јако скупи, а камоли руке, одлучио сам да 
научим сам то да радим. Тако сам се упустио 
у проучавање литературе. На српском нема 
ништа од тога, тако да сам уз помоћ гугл 
преводиоца преводио са руског на енглески, а 
онда пошто програм ради доста несавршено, 
пробијао се кроз контекст добијеног текста. 
Због тога сам морао да прочитам једну ствар 
са 10 извора да би схватио зашто је нешто тако 
како је. Изучавао сам рад великих мајстора и 
пратио шта су радили кроз године свог рада. 
На пример Страдивари је од 1690. до 1730. 
мењао дебљину горње плоче. Прво ишао од 
дебље ка тањој и онда се поново вратио на 
једну дебљину, што значи  да је то она за коју 
је сматрао да је најбоља. Оно што је старим 
мајсторима било најбоље то сам радио и 
ја, јер то је гаранција доброг тона и доброг 
звука и заиста ни једна коју сам направио 
није била лоша. У почетку, једно време нисам 
ни радио са скупим материјалима, док нисам 
увежбао добијање правог облика. такође сам 
скоро сав алат направио лично, јер је врло 
специфичан, код нас нема где да се набави, 
а преко  интернета је доста скуп. Тешко је 
изучити овај занат код нас, јер је тешко наћи 
литературу, а камоли учитеља. Зато иако сам 
самоук, сарађујем са професором на музичкој 
академији у Новом Саду Гораном Кентером, 
који ме саветује око тога шта музичарима 
тачно треба и усмерава ме у неким стварима.

Шта вас код виолине фасцинира?
За почетак, сам тај мирис, облик и звук. 

Свака виолина има неки свој живот. Има 
примерака који су стари 300 година и сваки 
има своју богату историју и причу, везану за 
славне историјске личности у чијем су поседу 
биле. Људи кажу да су скупе виолине скупе 
зато што су добре, али није само то разлог, 
оне су временом постале цењене колико 

и сва врхунска уметничка дела. Виолине 
су уметничка дела као и сва друга. Иначе, 
вредност појединих примерака је толика да 
велике корпорације и банке улажу новац,  
купујући их  као добро чија вредност не 
може пасти већ само расти. Рекордна цена 
виолине је 15,8 милиона долара.  Пре 10 -15 
година почео је раст цена и цене су се кретале 
до три милиона. У сваком случају, светски 
познате виолине се налазе у рукама банака, 
корпорација и конзерваторијума и које их 
врхунским виолинистима позајмљују. Сада 
се у власништву појединаца могу наћи само 
“јефтинији” примерци, који коштају до пар 
милиона. Даље, свака има име, па чак и овима 
које ја правим клинци дају имена, па можда ће 
се неко и задржати и остати кад виолина пређе 
у друге руке. Виолине не престају никада да 
живе зато што неко ко је платио пар стотина 
или хиљада евра за њу никад неће да је остави 
са стране да је поједу буђ, трулеж и црвоточина. 
То је један од инструмената са којима 
музичари имају посебно близак однос, јер је 
одмах поред увета. Звук виолине је најближи 
људском гласу међу звуцима инструмената, па 
чак кажу да су највиши тонови виолине слични 
плачу малог детета због чега у женским ушима 
изазивају посебна осећања. Има много ствари 
везаних за овај инструмент, и  кога занима 
ово препоручујем да погледа филм  “Црвена 
виолина”, где се преплићу судбине људи и 
једног инструмента. Све је фасцинантно. Од 

историје, преко материјала, врсте дрвета, па 
до начина израде. Али све је у ствари исто још 
од 17-ог века. Ја радим са истим материјалом и 
алатом као што се тада радило.

Од чега се прави виолина?
 Горња плоча се прави од смреке јер је она 

веома резонантна. Међутим, само дрво мора 
да испуњава неке услове да би се сматрало 
за добар материјал. Треба да је одређене 
старости, да је осушена природно и да је расла 
у суровим условима, односно на великим 
висинама у густим шумама. Затим, да стабло 
није напредовало, како би годови били уски  
и збијени, односно да су распоређени на 
одређени начин. Такође, прво треба да се цепа 
на посебан начин за виолину. Од почетка до 
краја процеса производње постоје кораци 
који се морају испоштовати без компромиса. 
Доња плоча, стране, врат и пуж праве се од 
јавора и то наребреног, са места где се дрво 
криви, где су се влакна набрала. Што више 
има набора, плоча је резонантнија. Најбољи 
јавор за виолине се може наћи у Босни, али 
до њега је сада тешко доћи због забране 
сечења која је на снази. Верујем да су оне 
старе виолине старих мајстора направљене од 
тог дрвета, јер су Италијани тада своју дрвну 
грађу махом довлачили из Босне. Иначе цела 
Венеција је изграђена од босанске храстовине. 

У недостатку тог, добри су и карпатски и 
сибирски јавор мада су мало мекши, а за доњу 
плочу је боље што тврђе дрво. Прстохват (део 
на врату преко којег иду жице) може да буде од 
абоноса као и чивије где је то естетски избор и 
може да буде од разних материјала. Што се тиче 
лака, дрво треба да буде оно што свира, тако 
да нанос лака треба да буде танак да не угуши 
звук. Лакови се праве од смоле зимзеленог 

дрвећа и растварају се у терпентину, или 
шелака(смола коју за собом оставља једна 
врста инсекта) раствореног у алкохолу. Лак се 
наноси у веома танком слоју, како не би гушио 
звук инструмента. Разлика између фабричке 
виолине, која има два или три пута дебље 
плоче, а лак је нанешен из пиштоља у дебелом 
слоју, и мајсторске виолине је огромна. То 
никад не може да звучи исто као инструмент 
који је начињен од бираног материјала, И 
у складу са тиме прилагођеним поступком 
израде. Скоро сваки детаљ утиче на коначни 
звук. Једино што може да се пореди са ручно 
прављеним виолинама су оне које производе 
неки Американци који су узели одличну 
виолину, расклопили је ласерски скенирали, 
и унели податке у машину за компјутерско 
сечење. Добију добар производ, само што га 
продају за велике паре јер је и тај производни 
процес скуп. Ипак, сматрам да су мајсторске 
руке, длета и ренда неприкосновени. У томе и 
јесте чар. То је спој науке и уметности.

Од чега зависи како ће на крају звучати 
виолина?

Од  материјала зависи 80%, а 20% је техника 
израде, отприлике. Све заправо зависи од 
мајстора. Ја кад узмем неки материјал у руку, 
у зависности од тога колико је тежак и стар 
одређујем колико ће плоче бити дебеле. Не 
може од два различита комада дрвета да се 
добије иста дебљина, на пример 2 милиметра,  
већ је неко дрво мекше, неко тврђе, и онда 
морају да се стањују другачије, али у сваком 
случају, те ствари се одређују прецизно у 
стоти део милиметра, према начелима физике. 
Један човек је разложио виолину математички 
и уочио да је све прављено у складу са 
Фибоначијевим низом, односно златним 
пресеком како би се добила та акустика и 
квалитет звука. Стари мајстори су то свесно 
тако конструисали. Свака промена на виолини 
подразумева да кад негде додаш, другде 
мораш да одузмеш, да би се одржали савршен 
склад и симетрија. Запремина виолине не сме 
да варира више од 1 до 2% док код облика има 
мало више слободе. Мада је било покушаја у 
скорије време да се добију необични облици 
и добијен је пристојан тон, али класика је 
остала класика, а тај облик је такав какав је 
са добрим разлогом. Има ту мало простора за 
креативност, али не на начин да се много мења 
изворни звук. Само што класична виолина 
звучи мало другачије од оне за  народну музику, 
или оне за џез, што се постиже суптилним 
изменама у дебљини плоче и положају неких 
делова. После је  на самим музичарима да 

нађу виолину какву желе и каква им одговара. 
Када су класичне виолине у питању, ту такође 
постоје неке разлике које лаик чак не може ни 
да региструје, али за школовано ухо, разлике 
су велике. Неке имају боље високе тонове, а 
неке имају боље ниске, а нису ни све једнако 
гласне. Свака је јединствена. 

Колико сте виолина до сада направили?
Ближим се тридесетој. Процес прављења 

виолине је дуг, и у сваку сам уложио најмање 
150 сати. Сад, мени је то хоби, тако да једну 
правим и по месец дана. Ја сам ватрогасац, а на 
том послу има мало  шта лепо да се види. Једном 
је само било лепо када смо игром случаја 
водили трудницу на порођај, али углавном  
кад изађеш из станице са упаљеном сиреном 
наиђеш на нешто ружно и онда је прављење 
виолина за мене против тег на ваги у односу 
на то. Служи ми да се смирим и заборавим 
на неке ствари. Не желим да правим неки 
бизнис тога. Конструисање виолина не може 
да се ради “на команду”, већ мораш да будеш 
спреман, смирен и стрпљив јер су у питању 
веома ситни детаљи.  Сваки мајстор има свој 
потпис, и неко ко се у виолине разуме може 
да зна који је мајстор правио само по ивицама 
на телу или по пужу. Ове ствари не утичу на 
звук, али с обзиром на то да ли је виолина 
уметничко дело ја свему поклањам пуну 
пажњу. Иначе, виолине које у последње време 
правим су по Гварнеријевом моделу “каноне”, 
чији су тонови оштри и јаки, док сам раније 
правио Страдиваријеве моделе који су мекши. 
Испробао сам до сада 5-6 модела. Све које сам 
направио до сада су продате, али по ценама 
које само покривају трошкове материјала 
како би се поставила нека нова која ће бити 
боља од претходне. Такође, поправљам и 
реконструишем виолине свој деци из музичке 
школе по цени материјала и делова, јер знам 
колико је то велико финансијско оптерећење 
за њихове родитеље. 

 Како то да је неко ко се бави обрадом 
дрвета, а касније и конструкцијом виолина, 
одлучио да постане ватрогасац?

Одувек сам некако био везан за униформу. 
У ствари својевремено сам завршио 
ваздухопловну гимназију у Мостару, где су се 
школовали пилоти ратног ваздухопловства 
старе Југославије, а затим и на  ваздухопловној 
академији у Задру. Када сам се вратио у Вршац, 
нисам успео да се запослим у ЈАТ-у, па сам 
радио у војсци три године. Онда се отворило 
место у ватрогасној јединици, прихватио сам 
га, и сада већ 20 година радим тај посао, и 
волим га, јер је лепо помагати другима. 

Колико заправо посла имају ватрогасци 
у Вршцу?

 Све више и више јер нас има све мање и 
мање. Људи ако нас не виде на делу мисле да 
немамо посла и ништа не радимо, али уствари 
имамо преко 300 интервенција годишње, што 
ће рећи скоро сваки дан. То је пуно у односу 
на то колико нас има, а покривамо град и 23 
села што је највећа површина коју покрива 
једна станица у Војводини. Пожари се некад 
догађају и на Брегу, који је тешко приступачан 
за наша возила, а пространство је велико. 
Има пуно пожара, што индустријских што на 
њивама, кућама, а ту су и саобраћајне несреће 
и техничке интервенције.

Чим сте конструктор виолине, 
претпостављам да имате добар слух. Да ли 
сте се некада бавили музиком?

 Добар сам слухиста, али лош музичар.  
Углавном сам са слушалачке стране. А овим 
са виолинама ваљда лечим неки комплекс, 
па кад не знам ништа да свирам, макар да 
правим инструменте - кроз смех одговара наш 
саговорник.

Иако сте још увек у процесу откривања 
свих могућности овог заната да ли сте 
размишљали да једног дана отворите своју 
школу конструисања виолина?

 Зашто да не. Али кад бих сматрао сам 
дошао до краја тог истраживања престао бих 
да се бавим овиме. Управо то је занимљиво 
- испитивање ситних финеса, како мале 
промене утичу на тон. Увек има нешто ново да 
се научи, уради, И  свака виолина је другачија 
и има своју душу. Када се слуша концерт исти је 
звук. Жице су исте, материјал је исти,  али једна 
је звонка, друга мало промукла, и ја бих своју 
препознао међу 100 других. 

В. Јањић

ЖАРКО ТРИФУНОВ, ВРШАЧКИ ПИЛОТ, ВАТРОГАСАЦ, ДРВОДЕЉА И КОНСТРУКТОР ВИОЛИНА

ЖАРКОВЕ ЗЛАТНЕ РУКЕ
ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

У Србији има свега неколицина 
конструктора виолина, јер код нас нема 
дуге традиције као што има у Чешкој, 
Мађарској, Аустрији и наравно Италији, 
Француској и Немачкој. Такође, свака 
школа има неке своје карактеристике. На 
пример, италијанске нису тако педантне, 
помало су аљкаве, али имају свој шарм као 
и све италијанско, док су немачке изузетно 
педантне и стандардизоване.
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Након што су 2014. године 
заједно објавили роман „Каинов 
ожиљак“ Владимир Кецмановић 
и Дејан Стојиљковић започели 
су и трилогију „Немањићи“ чији 
ће се други део ускоро појавити 
у издању Лагуне, која је објавила 
и претходне књиге на којима су 
ова два писца сарађивала. Иста 
кућа је прошле јесени објавила 
и Кецмановићев роман „Осама“, 
а пре тога и „Сибир“ и „Топ је 
био врео“. Кецмановић је такође 
аутор романа „Последња шанса“ 
(1999), „Садржај Шупљине“ (2001) 
и „Феликс“ (2007), као и збирке 
приповедака „Зидови који се 
руше“ (2012). Са историчарем 
Предрагом Марковићем аутор је 
књиге „Тито, поговор“ (2012), а 
објавио и есејистичко-биографску 
књигу „Дас ист Принцип!“ (2014). 
Добитник је бројних признања, а 
дела су му превођена на енглески, 
француски, немачки, украјински и 
румунски језик. 

Ових дана ће се у продаји наћи и 
друга књига трилогије о Немањићима 
„Два орла“ чији сте аутори ви и 
Дејан Стојиљковић. За вас ово није 
прво искуство писања „у четири 
руке“. Колико се оно разликује од 
самосталног стварања? Јесте ли 
научили нешто ново о себи као писцу 
кроз овакве сарадње? 

- Разликује се, свакако. Уз неке 
мане, писање у четири руке илити у 
две главе има и једну 
значајну предност. Оно 
подразумева подељену 
одговорност која 
доприноси опуштености и 
подстиче на игру. А игра, 
као врунски израз слободе, 

јесте суштина уметности... 
Трилогија се бави 

Стефаном Немањом, 
али и целом 
д и н а с т и ј о м 
Н е м а њ и ћ а . 
Ко вам је међу њима био 
најинспиративнији? 

- Свети Сава. Човек који 
је створио српску цркву и 

српску нацију. И без ког не 
бисмо били оно што јесмо. 

Недавно сте за роман 
„Осама“ награђени 
признањима „Иво 
Андрић“ и „Печат 

времена“. Инспирација за ову књигу 
дошла је из приче коју сте чули у 
једном пабу у Америци? 

- Сада, када је маркетинг урадио 
своје, време је да се отворено каже – не, 
нисам ту причу чуо у америчком пабу, 
она је измишљена. Али је, што би рекао 
Аристотел, као прича која се није десила, 
али је могла да се деси – истинитија од 
стварности. Истина је, међутим, да сам 
по америчким и не само америчким, по 
пабовима и не само пабовима, сретао 
људе који су представљали инспирацију 
за овај роман... На пример, једном 
сам на лондонаском аеродрому срео 
клинца из Аустралије, рођеног у Босни, 
ког сам транспоновао у лик Дениса, 
нараторовог старијег синовца... На 
једном другом месту сам чуо причу о 
клинцу из Холандије, рођеном у Србији, 
који је представљао инспирацију за лик 
нараторовог млађег синовца Кенана... 

Наслов романа носи двојаке 
асоцијације – упућује на Осаму бин 
Ладена, али и на самоћу? 

- Да. И обе су на месту. 
Нескривене су асоцијације на 

„Проклету авлију“, а Андрић вам је и 
раније био инспирација. Због чега је 
тако важан за вашу књижевност? 

- „Због тога што је добио Нобелову 
награду“... После овога, за оне без смисла 
за хумор, следи оно пинковско: „Шалим 
се, наравно“. А сад озбиљно – зато 
што је, када пишете о Босни, Андрић 
неизоставно ту. 

Због чега сте роман „Осама“ писали 
дијалектом? 

- Због тога што му дијалекат даје 
експресивност и аутентичност. 

Нисте били задовољни филмском 
верзијом свог романа „Топ је био врео“. 
„Осама“ је такође филмична књига. 
Прижељкујете ли му екранизацију? 

- Да, али само ако се за њу определи 
редитељ ком верујем – и у људском и у 
професионалном смислу... А таквих је, 
нажалост, мало... 

Т.С. 

ПИСАЦ ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ: 

КАДА ПИШЕТЕ О БОСНИ, АНДРИЋ ЈЕ НЕИЗОСТАВНО ТУ 

„Без Светог Саве 
Срби не би били 

оно што јесу“ ПРИЧА О 
НАЈПОЗНАТИЈОЈ 

СРПСКОЈ ВЛАДАРСКОЈ 
ДИНАСТИЈИ 

Владимир Кецмановић и Дејан 
Стојиљковић написали су причу о 
Стефану Немањи и Немањићима, 
како на корицама прве књиге стоји: 
„причу о дечаку који је постао 
ратник, ратнику који је постао 
државник и државнику који је 
постао светац“. Средњовековну 
Рашку и витешку борбу за слободну 
државу илустрацијама је додатно 
дочарао Драган Пауновић. 
Приликом писања ове приче писци 
су имали стручне консултанте из 
Историјског института, а књиге о 
Немањићима намењене су свима, 
подједнако деци и одраслима. 

„Игра, као 
врхунски израз 

слободе, суштина 
је уметности“ 



ПЕТАК • 14. октобар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1111КУЛТУРА

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

Међународни фестивал класике 
„Вршачка позоришна јесен“ одржаће 
се по 24. пут од 21. до 30. октобра. У 
такмичарској селекцији Фестивала који 
се ове године одржава под слоганом 
„Класика: и отров и лек“ биће одиграно 
седам представа, а љубитељи позоришта 
уживаће и у богатом пратећем програму. 

Према речима директора и селектора 
Фестивала, Ђуре Мрђа, овогодишњи 
Фестивал специфичан је и по томе што 
ће једна од представа из такмичарске 
селекције, „На Дрини ћуприја“ у режији 
Кокана Младеновића, бити одиграна на 
матичној сцени – у Српском народном 
позоришту у Новом Саду, а не у Вршцу. 

- Уз све покушаје да се представа 
одигра на нашој сцени, због величине 
сцене и светлосног парка, ово није 
било могуће – рекао је Мрђа, додавши 
да, иако се дешава по први пут у 
историји „Вршачке позоришне јесени“, 
оваква пракса није неуобичајена на 
позоришним фестивалима. Мрђа је 
истакао и да ће за заинтересоване 
Вршчане бити обезбеђен превоз до 
Новог Сада на дан играња представе, али 
да је број места ограничен па се они који 
су купили карте позивају да се за овај 
позоришни излет пријаве у Народном 
позоришту „Стерија“. 

Фестивал ће и ове године отворити 
представа у извођењу Народног 
позоришта „Стерија“, а у питању је 
Стеријин „Кир Јања“ у режији Горана 
Цветковића,који ће премијеру имати 
управо на „Позоришној јесени“. 

У такмичарској селекцији 
представиће се и Стеријини „Родољупци“ 
у режији Андраша Урбана и продукцији 
Народног позоришта Београд, затим 
Шекспиров „Перикле“ редитеља 
Никите Миливојевића у извођењу 
Шабачког позоришта, „Хроми идеали“ 
према роману Милутина Ускоковића 
„Чедомир Илић“ и драматизацији Олге 
Димитријевић, а у режији Златка Свибена 
и продукцији Народног позоришта 
Ужице, „Марија Стјуарт“ Фридриха 
Шилера у режији Милоша Лолића, из 
Народног позоришта Београд и „Сан 
летње ноћи“ Виљема Шекспира у режији 
Петера Валтера Полица и извођењу 

Српског књажевског театра Крагујевац. 
Због обавеза главне глумице Мирјане 
Карановић, претходно најављена 
представа „Авети“ Хенрика Ибзена у 
режији Андреја Носова, ипак неће бити 
одиграна. 

У оквиру пратећег програма, за 
недељу 23. октобра у 11 сати најављена 
је представа за децу „Кутија са причама“ 
Елене Иванке, за недељу 30. октобра у 11 
сати дечија представа „Бајка о успаваном 
Временку“ Бојане Иванов Ђорђевић, 
док ће 28. октобра у 20 часова, након 
проглашења победника Фестивала, 
у част награђених бити одиграна 
представа „Каубоји“ Саше Аночића у 
режији Кокана Младеновића и извођењу 
Народног позоришта Кикинда. У петак 21. 
октобра у 19 часова у фоајеу НП „Стерија“ 

биће отворена изложба сликара Зорана 
Туркана под називом „Вршац: И Шекспир 
и Стерија“, за недељу 23. октобра у 
18:30 најављена је промоција књиге 
Шимона Ђарматија „Отровни Шекспир 
– Шекспирови отрови“, за среду 26. 
октобра у 18 часова скуп посвећен 
сећању на преминулог глумца Јаноша 
Тота, а за петак 28. октобар научно-
стручни скуп под називом „Шекспир и 
Стерија“. 

У жирију 24. Фестивала класике 
„Вршачка позоришна јесен“ биће 
позоришна критичарка Бранка 
Криловић, редитељка Снежана Тришић 
и глумац Саша Торлаковић. Фестивал ће 
свечаном беседом отворити редитељ 
Борис Лијешевић. 

 Т.С. 

24. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ ОД 21. ДО 30. ОКТОБРА 

СЕДАМ ПРЕДСТАВА У 
КОНКУРЕНЦИЈИ ЗА НАГРАДЕ 

Прошлог петка у „Салону код 
Порте“ одржан је књижевни 
сусрет „Горан Скробоња: Један 
мултиуниверзум“. Поред Скробоње, 
на књижевној вечери су говорили и 
књижевници Васа Павковић и Илија 
Бакић. У улози модератора била је 
Марија Васић Каначки, професорка 
књижевности, док је одломке читала 
ученица Хемијско-медицинске 
школе Емилија Плавић. 

Прошло је тридесет година од 
Скробоњине прве објављене приче, 
а иако се у међувремену бавио и 
превођењем и издаваштвом, његов 
рад је у највећем делу посвећен 
писању фантастике. Позиција 

жанровске књижевности у Србији 
није увек била завидна, међутим, 
делује да се ово мења и када је у 
питању читалачка публика, и када је 
реч о критици. 

- Ако овакви књижевни сусрети 
на било који начин подстичу младу 
публику на упознавање жанра, онда 
је то велики корак. Млади који не воле 
да читају већ више воле динамичније 
медије, у неком тренутку ће схватити 
да и иза филма и иза видео игрице 
стоји прича коју је неко смислио, а 
та прича је увек богатија у глави оног 
који чита него у глави оног који је 
проживљава кроз неки други медиј – 
каже Горан Скробоња. 

Илија Бакић истиче да 
је фантастика намењена 
маштовитима: 

- У њој има неког детињег 
радовања ономе што ће тек доћи 
или ономе што није реалност 
која нас окружује. Интерактивни 
медији су помало улењили људе, 
међутим, то оваквим сусретима 
можда може и да се промени. 

Овом приликом најављена је 
и нова књига Горана Скробоње 
„А ја нећу да сам сам“ чији 
се излазак очекује почетком 
наредне године. 

Т.С. 

У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ОДРЖАН КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ 

„ГОРАН СКРОБОЊА: ЈЕДАН 
МУЛТИУНИВЕРЗУМ“ 

ЦЕНЕ УЛАЗНИЦА ЗА ПРЕДСТАВЕ НА ФЕСТИВАЛУ

Цена појединачних улазница за представе износи 500 
динара у претпродаји, а 600 динара на дан представе, комплет 
улазница може се купити за 3.500 динара, а породични пакет 
који подразумева два комплета карата за 6.000 динара, уз 
могућност плаћања у две рате. Улаз на дечије представе је 
слободан.
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ПРОМОЦИЈА МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ТИМА 
КОШАРКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ ЗА СЕЗОНУ 2016/17 

ФОТОРЕПОРТАЖА

Почела је нова кошаркашка сезона, 
мушки и женски тим КК Вршац имају 
врло респектабилне саставе. МНоги 
стручњаци из сврставају у кандидате 
за врх табеле, али руководство 
клуба истиче да нема амбиције да по 
цваку цену јуриша на висок пласман. 
Приоритет је стабилизација клуба. Оно 
што је сигурно, љубитељи кошарке 
уживаће у мајсторијама кошаркашица и 
кошаркаша.

Марина Мандић

Зорица Митов

Данијела Ризвић - 
тренер

Биљана Станковић - 
капитен

Ивана Јовановић Инес Бошњић

Марија Мршић Анђела Радовић Драгана Стјепановић

Анђела Ратковић Марија Илић Нађа Ћорда Велибор Косановић - 
физиотерапеут

Иван Андрић - 
физиотерапеут
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ПРОМОЦИЈА МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ТИМА 
КОШАРКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ ЗА СЕЗОНУ 2016/17 

ФОТОРЕПОРТАЖА

Иван Андрић - 
физиотерапеут

Немања Брујић - кон. 
тренер Горан Топић - пом. 

тренер
Марко Стојадиновић Марко Лалић Александар Мареља

Милош Димић Растко Мрђа Алекса Савић

Коча Јововић Марко Узелац Димитрије 
Спасојевић

Младен Павловић Стефан Митровић Бојан Крстовић

Милош Савовић - 
капитен

Милан Гуровић - 
тренер

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

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1086
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 стан на Тргу 

Андрије Лукића. Тел. 064/232-76-
51.

Продајем кућу 20 м2, у Белој 
Цркви, или мењам за стан 40 м3 
Београд, кућа има плац 10 ари и 
добро је опремљена. Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 м2. 
Тел. 062/511-751.

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Тел. 013/807-
337 и 061/72-39-359, (после 
подне). 

Продајем двособан стан у 
Вршцу, Иве Милутиновића 80, 
близу центра. Тел. 062/511-751.

Продајем кућу са локалом, 
120 м2, (мушки и женски wc, 
кухиња, две терасе) плац, башта 
на брегу, асфалтни пут, код цркве 
Св. Теодора , кућа је на спрат са 
четворособним станом. Продајем 
кућу у Војводинцима са великим 
плацом. Тел. 061/117-51-92.

Кућа на продају у Призренској 
55, цена 55.000 евра. Тел. 062/889-
24-67.

Продајем стан 58,46 м2, 
први спрат, центар, погодан и за 
пословни простор. Цена 40.000 
евра. Тел. 064/44-32-517.

Издајем или продајем локал 
135 м2, у Подвршанској 17 Тел. 
064/123-17-56.

Продаје  се једнособан  стан  у  
центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   2101640.
Продаје  се  двособан  стан  у  

центру  Алибунара  Тел. 064/459-
68-04 или  210-16-40.

Продајем стан на Војничком 
тргу, зграда број 19., 61 м2, 
двособан,грејање сопствено, у 
добром стању, пети спрат, лифт, 
две климе. Тел:063/85-48-481.

На продају двособан 
стан 52 м2 + бокс у подруму, 
на 1. спрату, ул Архитекте 
Брашована 8/6 Вршац, преко пута 
Пољопривредне школе, грејање 
на плин, усељив одмах. Цена 
25.000 евра није фиоксна. Тел. 
064/149-94-20 и 013/415-083.

Продајем јако повољно 
укњижен стан – кућу у центру 
Панчева, фронт 13 м, гаража, 
шупа. Тел. 063/75-79-722 и 
064/1323-663.

На продају кућа у Павлишу са 
великим плацом. Тел. 062/471-511.

Продајем приземну кућу у 
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода , плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
061/65-65-933 или 063/70-144-81.

На продају дворишни стан у 
Другог октобра 13. Тел. 065/542-
20-82.

Продајем кућу у Павлишу, 

ул. Жарка Зрењанина. Тел. 
060/034-35-33. 

Мењам кућу са две 
стамбене целине за двособан 
стан, може и продаје, В. Попе 
46.Тел. 834-926.

Продајем кућу у улици 
Војнички трг 2, површине 225 
м2. Тел. 069/872-39-10.

На продају двособан 
стан од 64м2 у улици Вука 
Караџића 4, цг, тел, кабловска, 
комплетно реновиран (све 
ново). Тел. 066/51-48-254. 

На продају савршена 
кућа, спратна, на плацу 650м2 
са виноградом. Хитно и 
повољно. Тел. 0046704930046 
и 2801-130.

Продајем у Панчеву, 
строги центар, двособни стан 
56 м2, цг, код старе поште /
Радова зграда). Тел. 063/8008-
243 и 013/348-683.

Продајем кућу у ул. Југ 
Богдана, Повољно. Тел. 013/ 
28-32-563.

На продају реновирани 
дворишни станови 
(двособан + гарсоњера). 
Изузетна локација, погодно 
за пословни простор. Тел. 
061/71-39-82.

Продајем плац на 
Сребрном језеру, површина 
5,01 ар, власник. Тел. 064/96-
64-709 и 069/211-95-65.

На продају кућа на 
Гудуричком путу или замена 
за стан или мању кућу у Вршцу 
или Панчеву.Тел. 064/168-58-
94.

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

На продају кућа од 120 
м2 на 14 ари плаца, струја, 
вода, плин, телефон. Вреди 
погледати. Нови Козјак. 
Идеално за пензионере. Без 
улагања.Тел. 648-228.

Продајем или мењам 
за стан кућу од 240 м2, са 
поткровљем, гаражом od 
30 m2, на плацу од 1000 
м2, у Вршцу, Панонска 54. 
Тел.060/353-41-63.

На продају приземна кућа 
од око 80 м2, на плацу од око 5 
ари, ул. Живе Јовановића 13 у 
Вршцу. Хитно. Тел. 064/248-76-
91 и 013/ 806-441

Продајем стан од 30 м2 
Улица Светозара Милетића 2 
(код школе „Вук Караџић“)

Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан 

43 м2, приземље, у Вршцу, 
ул. Архитекта Брашована  8 
(код Железничке станице 
и Пољопривредне школе) 
Звати од 21 до 22.30 сати на 
тел. 805-095

На продају кућа у 
Павлишу са великим плацом.  
Тел. 062/471-511.

Продајем  трособан стан 

у центру Алибунара. Тел. 
064/15-11-983.

Продајем новију кућу 
у Вршцу, сређена, ПВЦ 
столарија, комплетна 
инфраструктура. Могућност 
исплате у ратама. Тел. 060/66-
07-901.

На продају кућа у 
Избишту, нова градња, 
приземље и спрат 100 м², 
плац са баштом 18 ари. Тел. 
064/456-01-05.

Продајем кућу у 
Гундулићевој 31, Вршац. Тел. 
063/764-91-04.

Продајем приземну кућу 
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. 
Јанка Катића 9, струја, вода, 
плин, башта. Веома повољно. 
Тел. 061/65-65-933 и 063/70-
144-81.

Продајем стан од 50,20 
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89. 
Једнособан. Тел. 064/429-54-
83.

На продају сређена кућа 
од 100 квадрата у близини 
центра града. У ул. Николе 
Тесле 49. Тел. 807-322 и 
064/27-17-446.

Кућа на продају, на плацу 
од 500 м2, стан 90 м2, гаража, 
подрум 50м2, у Вршцу, 
ул. Јоргована, код ЈАТ-а, 
вода, канализација, струја, 
телефон, централно грејање. 
Цена 45.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.

Продајем апартман на 
Златибору, 53 м2, дупчекс, 
ужи део града, намештен, 
укњижен, паркинг. Може и 
замена за стан у Београду. 
Хитно. Тел. 064/154-18-11.

Кућа на продају у 2. 
октобра 83, површина 
800 квадрата са великим 
двориштем.

Мењам гарсоњеру у 
Вршцу за једнособан стан у 
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.

На продају реновирани 
дворишни станови (двособан 
плус гарсоњера), ул. 
Жарка Зрењанина, Вршац. 
Изузетна локација погодно 
за пословни простор. Тел. 
061/171-39-82.

На продају кућа са 
окућницом 100м2 и великом 
баштом 1700 м2 у Уљми. Тел. 
064/87-13-470.

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Стан  з а издавање 

опремљен, клима, кабловска, 

интернет, веш машина. Близу 
Пилотске академије. Тел. 
065/505-74-24.

Издајем дворишни 
полунамештен стан, у  ул. 
Пашићев трг 5. Тел. 064/267-
79-76.

Издајем кућу у Бихаћкој, 
близу Миленијума. Тел. 
065/885-99-78.

Издајем локал 33 м2, у 
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел. 
063/894-91-63

Издајем намештен 
једнособан стан у Првомајској 
бр. 77.Тел. 837-513 и 062/160-
35-25.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 
064/51-52-245.

За издавање једнособан 
намештен стан(соба, кухиња, 
купатило), нова градња, у 
дворишту Филипа Вишњића 
31, Вршац. Тел. 064/429-06-14.

Запосленој девојци 
потребна сређена или 
полунамештена кућа за 
становање у замену за 
одржавање. Тел. 064/38-92-
738.

Издајем стан у града 
за студенткиње (ученице). 
Посебан улаз, одвојене 
комуналије и цг.Тел. 838-702 и 
063/789-10-14.

Издајем собе ученицима 
(намештене), собе се налазе 
на 5 мин. Од центра, Улица 
Црног Јована 18. Бесплатан 
интернет и кабловска. 
Засебан улаз и комуналије. 
Тел. 065/238-93-83.

Издајем стан у центру 
Вршца за студенткиње 
или ученице. Засебан 
улаз, одвојене комуналије, 
централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 063/789-
1014

Издајем намештен 
трособан стан са два купатила 
у Хемограду. Погодан за 
породицу или две три девојке. 
Тел. 013/836-847 и 063/782-35-
26.

У Београду издајем 
двособан намештен стан 
студентима. Тел. 065/814-85-
71.

Издајем намештен 
једнособан стан у центру ул. 
Анђе Ранковић (централно 
грејање, кабловска, интернет). 
Тел. 060/350-30-60.

Издајем локал у центру 
града 35 м2 код румунске 
цркве, санитарни чвор, клима, 
фиксни телефон, засебно 
комуналије. Тел. 064/837-26-
35.

Издајем намештени 
једнособни стан у Вршцу. 
Звати после 17 сати. Тел.834-
975.

Запосленој девојци 
потребна кућа за становање 
и одржавање. Тел. 064/389-27-
38 и 2101-623.

Издајем собе – лежаје за 
раднике (самце), употреба 
купатила. Тел. 063/551-403.

Издајем полунамештену 
гарсоњеру на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан (48м2) на 
првом спрату, зграда преко 
пута Педагошке академије. 
Усељив од 1. октобра. Тел. 
064/170-98-41.

Издајем стан у Београду. 
Тел. 061/294-11-61

РАЗНО
На продају потпуно нова 

собна пуна врата димензије 
195х85. Повољно. Тел. 
066/939-25-49.

Хитно потрeбан посао 

скромној жени код старијих 
лица, нега, рад у кући. 
Плаћање на сат или пуно 
радно време. Повољно. Тел. 
061/205-99-00.

Математика, време је да 
почнеш са припремама за 
факултет. Тел. 013/28-39-461.

Продајем пржионицу 
кафе са комплетном опремом. 
Тел. 065/452-33-37.

Продајем плинске 
бојлере, пећи, шпорете и 
делове за исте, може са 
уградњом и без. Тел. 064/351-
20-32.

Услужно вршим 
култивирање мањих башта 
у Вршцу и околини. Долазим 
на вашу адресу. Тел. 063/8321-
772.

Продајем фрижидер 
„Горење“ са комором. Цена 50 
евра. Тел. 064/186-52-44.

У  Алибунару  на продају 
половна  бела  техника, 
електрични штедњак,  тв у  
боји.  Тел.  064/459-68-04.  

Продајем  класичну 
гитару  одличног  звука.Тел. 
21-01-640.

Продајем половна, 
исправна, балконска врата 
(80х225цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим термо 
стаклом и пластичним ролом. 
Цена 60 евра.Тел.  064/123-17-
56.

Продајем  полован, 
исправан прозор (80х140 
цм „Словенијалес“), очуван, 
са  дуплим термо стаклом  и 
пластичним ролом. Цена 40 
евра. Тел.  064/123-17-56.

На продају шиваћа 
машина „Унион“, руска, нова, 
само глава, очувана. Тел. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац, први 
власник, само лицима са 
дозволом. Цена 100 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 200 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно. 
(фи35х120цм) Цена 35 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

Продајем пластични 
спојлер – дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу 
ауто приколице и мању 
портрошњу горива. Цена 30 
евра. Тел.  064/123-17-56.

Продајем половну, 
очувану, комплетну, оргинал 
фабричку ауто куку (немачку) 
од Ауди-а 100, са електро 
инсталацијом. Тел.  064/123-
17-56.

Продајем два половна, 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“)и предњи 
лимени блатобран од Piago 
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

Радио би поправку 
плинских бојлера, шпорета, 
пећи и решоа. Тел. 063/482-
418 и 2101-623.

Продајем кауч, фотељу, 
лежај и сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-637 и 
064/915-88-35.

На продају комода за 
ципеле (може и као ормарић),  
сточић дрвени (собни), 
оградицу за бебе, фрижидер, 
сто трпезаријски са шест 
столица, две фотеље, тросед, 
сет (3 комада) стаклених 
сточића, врата дрвена, 
пластичну бурад. Тел. 833-806 
и 069/129-53-12.

Поштена, радна и вредна 
жена служила би и неговала 
старије особе и радила кућне 

послове. Тел. 064/28-10-216.
OSB  плоче за 

подасчавање кровова. цена 
296 дин м2. Превоз на адресу. 
Тел.062-437-236

Купујем старе изгореле 
склопке ЦН 250 и 170 може и у 
деловима. Купујем и контакте 
од склопки изгореле. Тел. 
060/358-62-09.

Хитно и повољно дајем 
часове енглеског основцима 
и средњошколцима, такође 
услужно радим припрему за 
штампу, дизајн, прелом. Тел. 
069/62-66-99 и 063/742-20-13.

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.

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

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.

Продајем четворо врата 
са стаклима,од џете, годиште 
1988. Тел. 060/0330-746.

Продајем: дрвене 
жалузине за прозоре и 
балконска врата, ауто 
приколицу и кукуза „заставу 
101“, метални светларник са 
орнамент стаклима, бојлер 
„горење“ од 10л, два фото 
апарата полароид, нов 
дрвени прозор са пластичном 
ролетном и машину за 
центрифугирање веша. Тел. 
061-187- 89-30.

Купио бих казан за 
печење ракије, пожељно 
широк аплитак, може и са 
нагорелим ложиштем. Тел. 
064/254-95-95.

Часови немачког језика 
(Бела Црква), припрема за 
полагање А1,А2,Б1 испита на 
Гете институту. Тел. 013/853-
783. 

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

Продајем шиваћу машину 
„Багат –Јадранка“кабинет, 
ножни погон, мало 
коришћена, добро очувана. 
Тел. 013/806-527.

Продајем плац 13,50 ари 
на Тари, на малом језеру, село 
Заовине. Тел. 063/384-430.

Продајем тросед на 
развлачење у француски 
лежај, мању троделну витрину 
са гардеробним орманом, 
више врста фотеља. Тел. 807-
793 и 063/187-1673.

Купујем полован 
комбинован шпорет, пола 
струја пола плин. Тел. 063/482-
418.

Самици, запосленој жени 
педесетих година, потребна 
лепо сређена кућа или већи 
стан. Могућ сваки договор. 
Тел. 066/36-34-36. 

Озбиљна жена 54 год. 
образована, културна, вредна, 
радна, запослена, чувала би 
децу у поподневним сатима. 
Могућ сваки договор. Имам 
искуство у чувању деце. Тел. 
066/36-34-36. 

Мушкарац, пензионер, 
тражи озбиљну жену око 60 
година, по могућности саму. 
Тел. 062/158-44-39. 

Купујем замрзивач  и 
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Нов. Тел. 064/186-52-44.
Продајем скенер А4 

формата без кабла и пуњача 
и један ЦД плејер. Цена по 
договору. Хитно и повољно. 
Тел. 069/266-99, 063/74-22-013 
и 013/835-129.

Продајем регал два 
гардеробна дела и један 
стаклени део, дужина 4 м. 
Скоро нов. Повољно. Тел. 
064/186-52-44

Продајем дрвени 
месарски сто 3х1,5 м очуван. 
Повољно. Тел. 064/18-65-244.

На продају велики 
круњач „Чаковец“ и два плуга 
једнобразни и двобразни. Тел. 
062/344-014 и 013/28-24-932.

Продајем двокрилне 
дупла дрвене прозоре са 
пластичним ролетнама, 
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 
063/187-16-73 и 807-793.

Продајем комплет за 
клање свиња ( тучани казан, 
пећ, корито, дрвени сто 3х1,5 
м), повољно, све у добром 
стању. Тел. 064/18-65-244.

Продајем добро очуван 
казан за ракију од 100 литара 
(свега 7 казана печено), 
казан је плитак а широк са 
комплетним додацима. Цена 

700 еура, могућ договор. Тел. 
064/477-28-40 и 069/ 290-69-
53.

На продају 2 плафоњерке, 
електрогрејаче “Иколаин“. 
Инфрацрвени зраци снаге 
800W, еко – чисто. Тел. 065/33-
55-343.

Продајем електрични 
котао од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, 
некоришћен, гаранција до 
децембра 2017. произвођач 
ИМПРО. Тел. 065/33-55-343

Продајем нов факс апарат, 
делове за компјутер, раван 
монитор, скенер и штампач 
марке „Епсон“, тастатуру и 
камеру, 2 тепиха и тепих стазу 
0,90х4 м. Тел. 806-527.

Продајем комбиновани 
електрични шпорет, 
хармоника врата, санитарије 
половне са ормарићима 
и огледалом за купатило, 
вунени тепих, мушки 
бицикл, машину за куцање, 
метална врата са прозором, 
унутрашња врата. Тел. 
065/803-16-06.

Продајем шиваћу машину 
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-
34-410.

На продају казан 100 л. за 
ракију, са мешачем превртач 
и табакерка у одличном 
стању. Цена 450€. Тел. 
066/216-216.

Трофазни електромотор, 
мотор од  веш машине 
„Горење“ комбинезон и 
прслук за ловце и риболовце 
нов, патике за рукометаше 
нове. Тел. 064/390-62-76.

Продајем абрихтер 
монофазни  са круњачем и 
прекрупачем у склопу. Тел. 
826-266.

Продајем апарат за 
варење. Тел. 826266

Продајем већа вучна 
колица за мотор или бицикл. 
Тел. 826-266.

Продајем половна бурад 
од 120 и 200 л, коришћена за 
комину. Тел. 826-266.

Продајем велико 
саксијско цвеће, 
филадендрон, фикус, алоја, 
јапанско дрво. Повољно. Тел. 
826-266.

Вршим услужно поправку 
плинских пећи, шпорета, 
бојлера, решоа. Врло 
повољно. Дајем и гаранцију. 
Тел. 2101-623   063/482-418.

Продајем две нове пећи 
на чврсто гориво, половни 
двокрилни и трокрилни 
прозор са ролетнама,  
половна трпезариска врата, 
мерач притиска и нов радио 
касетофон. Тел. 064/390-62-
76.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio 

Hexagon 180 m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене 
боје, аутоматски мењач, 
регистрован, мало прешао, 
сервис урађен, ветробран, 
наслон за седиште, аларм, 
церада. Хитно. 650 €. Тел. 
064/510-50-66

Продаје се опел астра 
Г караван, 1998. годиште. 
Регистрован до 16.04.2017.
године. Тел. 064/130-84-90.

Продајем  трактор 
ИМТ 539, произведен 1994. 
године, први власник, 
солидно стање. Тел. 063/749-
65-23.

Продајем аутомобил 
ЛАДА 110, 1500 кубика, 2003. 
годиште, прешла 109. 000 
км. Први власник, могућ 
договор. Тел. 064/819-9260

шпорет „Смедеревац“ на дрва. 
Тел. 069/18-505-65.

За продају две веш машине 
„Горење“ и „Индесит“ потпуно 
исправне, у одличном стању и 
машина за сушење веша „Еида“ 
исправна. Цена повољна.Тел. 
064/429-06-14.

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Продајем котао за централно 
грејање 24 kW, плински, нов, 
некоришћен.Тел: 061/303-1537

Продајем самоходну 
косилицу, бензински мотор.Тел: 
061/303-1537

Купујем брилијантне 
минђуше Тел: 061/303-1537

Купујем замрзивач са 
фиокама. Тел. 063/733-92-47.

Продајем два телевизора и 
женски бицикл. Веома повољно. 
Тел. 061/60-496-46.

Вршим услужно машинско 
млевење воћа дуње и јабуке. Тел. 
063/11-21-270.

Продајем два половна 
замрзивача, исправна. Повољно. 
Тел. 013/ 28-32-563.

Продајем шатор за 
камповање. Повољно. Тел. 826-
251 и 064/22-76-993.

На продају преградна 
шестокрилна врата од пуног 
дрвета. Димензије 285х380 цм. 
Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна жена 
спремала би по кућама и служила 
старије особе. Тел. 065/542-20-82.

Продајем већа вучна  колица 
за мотор- бицикл. Тел. 064/186-
52-44.

Дајем часове енглеског, 
преводим са енглеског, услужно 
радим дизајн и припрему за 
штампу, израђујем слике, графике 
и др. Уметничка дела, продајем 
гардеробу 55кг на више! Тел. 
069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и 
013/835-129.

На продају ТА-пећ 3,5 kw 
магнохром Краљево. Нова. Тел. 
013/805-936.

Продајем да тучана радијатора 
(један двадесет ребара) и лап топ 
Тошиба- сателит C75D-А-17 са 
ласерским штампачем-HP Laser 
Jet P1005. Tel. 063/862-97-49.

За продају две веш машине, 
исправне, у одличном стању. Врло 
повољно. Тел,. 064/429-06-14.

На продају мотор, мењач 
генерално сређен и делоци за 
фићу. Такође на продају кућице 
за псе и мачке. Тел. 064/280-57-20.

На продају 4 челичне фелне 
13 од опел корсе, електрични 
шпорет са четири рингле. Тел. 
064/665-88-04 и 832-027.

Продајем дрвени регал, 
гардеробни и стаклени, 3м, кауч, 
две фотеље, сто. Повољно, Скоро 
ново. Тел. 064/186-52-44. 

Продајем вунени тепух 4 х 3 м. 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА 
МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ 

ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 4. до 11. 

октобра на територији Града 
Вршца преминуло је 11 лица: 
Снежана Цвитковац (1963), 
Вероника Радич (1930),  Десанка 
Шолаја (1935), Марија Линка 
(1940), Светислав Тасић (1958), 
Драгица Балан (1926), Загорка 
Грујански (1925), Роса Миљевић 
(1933), Никола Вучковић (1934), 
Стевица Новаков (1975), Азем 
Маличевски (1948), Милорад 
Обрадовић (1932), Душан 
Радак (1932), Светозар Секешан 
(1949), Ленка Бранисављевић 
(1938), Параскева Капацин 
(1937).

Почивај у миру.
Др Ромулус Кета

КЕТА ЂУРЂEВКА
ЂУЂА

СЕЋАЊЕ
10.10.1992 -10.10.2016.

 ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ издаје у закуп 
путем прикупљања писмених понуда у затвореним 

ковертама и то:                

1.Пословни простор-локал , у Вршцу ул. Анђе Ранковић 11 означен 
са бројем 1 у површини од 32,00 m2 са почетном ценом од 15.360,00 
динара месечно без ПДВ-а            

 Пословни простор се издаје на одређено време од две године у 
виђеном стању 

2. Пословни простор-локал , у Вршцу ул. Анђе Ранковић 2 означен 
са бројем 2 у површини од 107,00 m2 са почетном ценом од 58.850,00 
динара месечно без ПДВ-а  

 Пословни простор се издаје на одређено време од две године у 
виђеном стању 

 3. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена са бројем 15  
у површини од 15 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно

Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању 

 4. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена са бројем 6 
у површини од 15 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно

 Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању                

5. Гаража у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 6б  означена са бројем 5  у 
површини од 15 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно

Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању 

6. Гаража у Вршцу Omladinski trg 13  означена са бројем 2  у површини 
од 15 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно

 Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању

7. Гаража у Вршцу Omladinski trg 13  означена са бројем 3  у површини 
од 15 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно

 Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању

 У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и 
фактурисати у складу са Законом.

На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која 
доставе уредну, писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно 
понуда која садржи следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број 

текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни 

орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о 
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију 
депо картона код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар 
који води надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију 
потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему 
ПДВ-а и копију депо картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена 
мера забране обављања делатности у претходне две године (уколико 
пријаву подноси правно  лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је 
већ закупац пословног простора којим управља Јавно предузеће  или 
уколико је оснивач (члан) правног лица које је закупац 

Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а 
у просторијама ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ приликом 
подношења пријаве;

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, 

с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и 
уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на 
јавном надметању односно отварању писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 

односно  до петка 21.10.2016.године .
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве 

на деловодник Јавног  предузећа „ВРШАЦ“. Предаја на деловодник 
Предузећа се може извршити до петка 21.10.2016.г. до 12 часова.У 
разматрање,ако благовремене,  ће се узети пријаве које стигну до 
назначеног рока у ЈП“Вршац“ Вршац.

Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 
21.10.2016.године са почетком у 12 часова у просторијама ЈП за 
стамбено пословање „ВРШАЦ“Вршац Никите Толстоја 3.

 Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу 
дужан је да пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло 
(регистроване ) менице као средство обезбеђења са меничним 
овлашћењем.

За све ближе информације и могућност разгледања понуђених 
локала обратите се ЈП“ВРШАЦ“Вршац, Никите Толстоја бр.3 тел.бр. 
013/ 834-783 и 823-642 сваког радног дана у времену од 09-14 часова 
до 20.10.2016.г.  .



ПЕТАК •14. октобар 2016.ВРШАЧКА КУЛА18 КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ПО ВЛАДАРИМА, ХЕРОЈИМА, АНЕГДОТАМА... 

КАКО СУ ПОЈЕДИНИ ГРАДОВИ У 
СРБИЈИ ДОБИЛИ ИМЕНА? 

Градови најзанимљивијих имена у 
Србији углавном су називани по владарима, 
свецима, али и анегдотама њихових 
становника. 

Владичин Хан 

По предању, овај град добио је име 
по усамљеном хану који се налазио на 
„царском друму“, у атару села Калиманце. 
Реч је о кући коју је, према подацима 
публицистe Татомира П. Вукановића, 
половином 19. века подигао Стефан Грк. 
Он је, док је бежао од Турака, саградио 
хан за прихват каравана, али и како би сам 
имао уточиште. Касније је ову кућу продао 
скопском митрополиту и владици Пајсију, 
по којем је хан назван Владичин хан. Око 
хана је, потом, формирано насеље, које је 
име добило по овој кући. 

Иначе, реч је о „младом“ граду – први пут 
је поменут у писаним изворима тек пре око 
120 година. 

Зрењанин 

Око шест стотина година, овај град је 
носио име Бечкерек, које се употребљавало 
од првих писаних трагова о овом насељу. 
Како се наводи на званичној интернет 
презентацији овог града, „не постоје 
веродостојна објашњења о пореклу и 
значењу имена Бечкерек, које се изговарало 
у разним варијантама“. 

Неки историографи изводе реч из измена 
народа Печенеза, историчар Сентклараи 
тврди да је оснивач овог насеља племе Бече 
и Грегор, а турски путописац Евлија Челебија 
описује насеље као „Беш Телек“ („пет диња“- 
пет полуострва између бегејских меандара 
на којима се развило насеље). 

Зрењанин је 1935. име променио у 
Петровград – по краљу Петру Првом 
Карађорђевићу, а током Другог светског 
рата је немачка окупациона власт вратила 
граду име Бечкерек и додала реч „Велики“. 
Ипак, другог октобра 1946. године, на 
двоипогодишњицу ослобођења, град је 
добио име Зрењанин, по револуционару и 
народном хероју Жарку Зрењанину. 

Крагујевац 
Овај град се први пут помиње у турском 

пописном дефтеру из 1476. године, и то као 

„Крагујофча“ – бивши трг на којем су 32 
куће. Углавном се сматра да је добио име 
по крагују, врсти јастреба која се у средњем 
веку користила за лов. Ова птица је данас 
централни симбол грба града Крагујевца. 

Лесковац 

Како каже легенда, у близини места на 
којем се данас налази овај град налазило се 
брдо испод којег се налазило језеро. Када 
је оно пресушило, остала је само леска, 
биљка чији је плод лешник, те је град пре 
шест векова назван по њој. Ипак, у време 
владавине Османлија, Лесковац је називан 
Хисар – што на турском значи „тврђава“. 

Нови Сад 

Град основан на заласку 17. века (1694. 
године) раније је носио имена Рацка варош 
и Петроварадински шанац, а од 1748. он је 
Нови Сад (Неопланта, Неусатз, Ујвидек). 

На свим овим језицима, он значи исто – 
„нови засад“. 

Младеновац 
По легенди, око два века пре Косовске 

битке у овај део данашње Србије са својом 
двојицом браће се доселио младић с Косова 

по имену Младен. Они су одлучили да 
остану на овом тлу, те су по браћи настали 
топоними „Младеновац“ (по Младену), 
„Влашка“ (по Влајку) и „Рајковац“ (по Рајку). 

Аранђеловац 

Тло на којем се налази овај град некада 
је припадао селу Врбица, а с обзиром на то 
да је кнез Милош Обреновић често боравио 
у лечилишту Буковичке бање, владар је 
решио да у Врбици подигне цркву у част 
Светом Арханђелу Гаврилу и да од једног 
дела Врбица и дела Буковика направи 
варошицу која ће бити названа по овом 
свецу. 

Ужице 

Много тога у вези са историјом Ужица још 
увек није разјашњено, али је једно сигурно – 
овај град носи исто име већ најмање седам 
стотина година. У једном дубровачком 
документу из 1329. године, помиње се као 
Всице, а о томе како је добио име постоје 
бројне легенде. 

По једној од њих, они који су се 
противили Турцима били су ограђивани, 
односно „вођени у жице“, али по њој град 
није постојао (макар под тим именом) пре 
доласка Османлија. По другој легенди, у 
овом граду су израђивана мала ужад – 
„ужице“, па га је назвао народ по њему. Трећа 
легенда говори о анегдоти некадашњих 
Ужичана који су се одлободили лопова и 
чули њихово „Вала, браћо, нећемо ти никад 
више у жице“. 

Четврта је можда и најреалнија: по њој 
је град назван по уским и дугачким њивама 
које су се називале „ужицама“. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

ТОП ЛИСТА ВУЛКАНА    
1. Хари Потер и уклето дете, Џоан К. 

Роулинг 

2. Мој слатки живот, Марија Жежељ 
3. Мали принц, Антоан де Сент 

Егзипери 
4. Девојка из Бруклина, Гијом Мусо 
5. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан 

ТОП ЛИСТА ВУЛКАНЧИЋА  
1. Дечја енциклопедија о диносаурима  

2. Замак авантура  
3. Чудесна кутија, принцеза на балу 
4. Свет око нас 
5. Атлас за децу 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Вања Мишић – Прстима 

2. Јелена Радан – Кад нас не буде 
3. Сассја – Ништа 
4. Треш кенди – Шуд хев лиснд 
5. Лена Ковачевић – Пик ап 



ПЕТАК • 14. октобар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1919
ВРШАЧКИ МАЛИШАНИ ОБЕЛЕЖИЛИ ДЕЧЈУ 
НЕДЕЉУ

ЦРТЕЖИ НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ

Протекла седмица протекла је у 
знаку Дечје недеље. Вршачки малишани 
обележили су свој празник бројним 
дешавањима у школама, установама 
културе, Центру Миленијум, Црвеном крсту... 

Међу догађајима који су обележили 
празник најмлађих била је и акција под 
називом „Креда црта маштом“. Након 
поменуте акције вршачки Градски трг добио 
је ново рухо. Плочник пешачке зоне на тргу 
красили су цртежи малих уметника. Ученици 
Основне школе „Јован Стерија Поповић“ 
исцртали су, кредама у боји, делиће своје 
маште и снова. Приказали су како изгледа 
њихов град, брег, природа  и све што их 
окружује, гледано дечјим очима.  Градски трг 
био је украшен најлепшим украсима, који су, 
нажалост, трајали кратко - до прве кише.

Бројни догађаји протекле седмице 
организовани су уз мото овогодишње Дечје 
недеље који гласи „Нећу да бригам, хоћу 
да се играм!“.  На овај начин малишани су 
подсетили одрасле  да имају своја права: на 
живот,  на лепо и срећно детињство, и да о 
томе треба да брину сви, породица, школа, 
државне и институције за заштиту деце и 
њихових права.

Ј.Е.
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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

Под заштитом дистриктске управе основана 
је на скоро и мала немачка општина, која је, као 
што смо видели, бирала себи властитог кнеза, а 
ради васпитања своје деце имала је свог властитог 
учитеља - накратко, била је савршено одељена од 
старе, српске општине.

Први кнез немачке вршачке општине, за кога 
се зна, звао се Валтазар Шмит и колико је нама 
познато, делао је год. 1730 - 1734. О он, као и остали 
после њега, били су јако уважени од општине, која 
је само своје најугледније чланове одликовала 
овом почасти. 

Одвајање немачке општине од српске 
изведено је не само ради тога, што су Срби, на 
основу Леополдове привилеђије, имали права 
на власт, самосталан мађистрат, већ и стога, што 
новонасељени Немци најпре нису знали језик 
урођеника, а затим, што су се по народности, 
релиђији, моралности и обичајима од ових потпуно 
разликовали, отуда је право на самосталну управу 
била неопходна потреба за њихову егзистенцију. 
Па ипак не беху у тој мери одвојени од Срба, да 
нису баш никад заједнички делали, напротив, 
често се спомиње, како су обе општине, у местним 
приликама, дружевно радиле.

Међу тадашњим досељеницима били су и 
браћа Јосиф и Валентин Тор. Они су дошли из 
Рупертсберга у баварском Пфалцу, а настанили су 
се у Вршцу 1722. године 1). У ову периоду пада и 
досељење Семајера, који су се, од како су дошли 
у Вршац, толико намножили, да броје близу 300 
мушких глава, све самих бирача.

По списима, што постоје, а нарочито по 
белешкама адвоката Карла Семајера, који је 
пре неколико година умро оставивши иза себе 
лепу успомену, и ако се његове белешке не могу 
сматрати као потпуне, породица Семајера дошла 
је такође из баварског Пфалца, и три брата: Симон, 
Валтазар и Антон Семајер доселили су се у Вршац 
у првој четвртини прошлога века. Они су најпре 
правили цреп, занимање, које се добро плаћало. 
Антон, најмлађи брат и старешина најпространије 
гране ове породице, био је телесно јако развијен 
човек и страсан ловац, отуда се често дружио са 
чиновницима из места и околине, што му је јако 
повећало углед код становништва. Од њега се, 
све до скора, налазио један тестамент у вршачкој 
варошкој архиви, а у црквеном протоколу од 1740. 
године и његов својеручни потпис. Антонови 
директни мушки потомци беху 3 сина, 12 унучади 
и 37 праунучади, потомство старијег брата 
Валтазара, изумрло је, с мушке стране, већ после 
неколико година, са његовим јединцем сином, 
дочим је најстарији од досељене браће, са своја 2 
сина, 10 унучади и 11 праунучади, засновао другу, 
јако разрачвану, грану.

По неком другом породичном предању, предак 
свих овдашњих Семајера, са своја четири сина: 
Симеуном, Валтазаром, Антоном и Бернардом, 
доселио се амо у Вршац. Браћа су била јамчано 
још млада, јер Симон, најстарији брат, оженио се 
овде јединицом ћерком неког Балца Вацелхамера 
(управо: Валтазара Вајцелхајмера). Валтазар и 
Бернард нису имали мушког порода, а то се у 
неколико и слаже са пређашним белешкама2).

Први Брајнихови (по старијем писању Браниг) 
спомињу се већ у 3. децениуму у црквеним 
матрикулама и то брачни парови Михаил и Ана 
Ева, затим Фрања и Магдалена. На сву прилику, 
они воде своје порекло из Јулихијанског предела, 
где и данас, близу Ахена, постоји купка Брајних.

Колико се могло дознати, из Швапске (Svevia) 
су дошли: Лазар, Шафнер (из Елвангена), Ренер 
(из Детингена), Хеле (Хел, Хелд) из Вилера); из 
баварске су дошли: Коп (из Пасаве), Ланг (из 
Марнаве), Цофман и Аневерк; са Рајне дођоше 
Алт (из Шпајера), Бауер (из Тревира); из Аустрије 
: Фридрих (најпре у Новој Паланци), и Валтер 
(Гибиц); из горње Аустрије: Харман (доцније 
Корман), и Ман; из доње Лустрије: Кајзер (из 
Коблсбурга), Турн и Ланг (из Стелцендорфа); из 
Чешке и Моравске: Круг (из Маковица), и Швалб 
(из Масовица), из Брегенца у Форалбергу: Пфанер; 
а Крањске: Стајнер.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (41)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 20, БРОЈ  327, 6. ОКТОБАР 1995.

МЛАдИ ФУНКцИОНИШУ Од 
ПОНОЋИ

Иако је општинским одлукама одређено радно време 
кафића и дискотека до 24 часа, то је време када млади тек 
крећу у „живот“, а уз њега све чешће иду алкохол и агресивна 
понашања. На сваком кораку продају се бензин и цигарете, 
аутомобиле паркира где ко стигне, па се ствара утисак да је 
све могуће и нико никоме не одговара.

 Хаотична ситуација у погледу рада локала, понашању 
на улици и јавним местима, поготово ноћу била је предмет 
прошлонедељног састанка  који је сазвао градоначелник 
Драгослав Алексић, а присуствовали су представници  јавних 
служби задужених за ред и мир у граду.

- Евидентно је да је у последње време дошло до 
ескалације понашања која се одражавају на јавни ред 
и мир чега смо сви свесни и да због тога морамо нешто 
да предузмемо - истиче Драгосав Алексић. Заједничким 
акцијама свих служби, почев од општинске администрације, 
настојаћемо да предузмемо све мере како би се ствари 
измениле, а Вршац постао цивилизован град у коме сви 
знају које су им обавезе да не би угрожавали друге грађане. 
Притом ћемо применити све мере које су нам на располагању 
па и оне најригорозније.

Пошто знате да су од 16. јула  поскупели и телефонски 
разговори, односно импулси, није на одмет да погледате 
нови ценовник, пропраћен неким важним обавештењима. 
Пре свега месечна телефонска претплата остала је иста: 
500 динара и 100 импулса за коришћење до заокружења 
те суме. Месечна претплата код двојника је 375 динара.

У локалним оквирима један телефонски разговор 
„троши“ један импулс. Он стаје 2,40 динара (до средине 
јула 1,65) без обзира на то колико је дуго прича трајала. То 
је за град. 

Телефонски импулс у мрежи телефонског саобраћаја 
између централа истог чворног подручја траје 15 
секунди, а нова цена му је такође 2,40 динара (вршачка 
централа је чворно подручје за околна села у општини). 
У овим приликама,  један минут телефонског разговора у 
полуаутоматском саобраћају стаје 9,60 динара.

Што се тиче цена у аутоматском међународном 
телефонском саобраћају, обухватајући европске земље, 
оне изгледају овако:

Прва зона (Аустрија, Италија, Грчка, Албанија, Бугарска, 
Румунија и Мађарске) један минут 117,00 динара.

Друга зона (све остале европске земње укључене у 
аутоматски међународни саобраћај) један минут 234,00 
динара (стара цена је била 180,00 динара).

У вечерњим сатима 28. августа чланови камерног 
оркестра „Мокрањац“ из Београда приредили су Вршчанима 
у центру града једносатно пријатно вече изводећи мање 
музичке нумере из дела Баха, Хендла, Брамса и Вивалдија. 
Овај музички програм организовали су Дом омладине 
Вршац и Културни центар, а у оквиру Вршачког културног 
лета. Чланови камерног оркестра „Мокрањац“ су коректно 
и професионално извели предвиђени програм, под 
диригентском палицом професора Владимира Милића, што 
изузетно импонује, јер је реч о девојкама  и младићима, 
ученицима београдским музичких школа, а публика је сваку 
тачку умела да награди бурним аплаузом.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Види породичну таблицу у 
гробљанској капели породице Ј. Торана р.к. 
гробљу.

2) Werschetzer Gebirgsbote, 24 
*1880( Jahrgang, br.4.- Породица Семајера 
има један грб, који се сада находи у рукама 

удовице  др. Хајириха Семајера, а који је, 
под  Lit. 61. Fol. 974. у збирци грбова архиве 
за генеалогију и хералдику у Бечу, овако 
описан: „Породица Семајера, старобаварског 
порекла, из које је Петар Семајер, курбарски 
саветник, 20. јануара 1613. добио грбно 

писмо са признањем и правом придржавања  
старинског грба, а његови синови Павле, 
курбаварски саветник, и Игнац, дворски судац 
у Форстну, једно грбно писмо са поправком и 
повећавањем њиховог пређашњег грба.“ 
Датум овог последњег је :5. јуни 1630.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА  ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ,  ГОДИНА 11, БРОЈ  140, 30. ЈУЛ 1985.

ПРЕТПЛАТА ИсТА, ИМПУЛс 
сКУПљИ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 27, БРОЈ  591, 2. СЕПТЕМБАР 
2005.

ПРИЈАТНО ВЕЧЕ

V одељак
1716 -1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА
Прилике у Вршцу и околини по прогнанству Турака. – Политичко уређење – Вршац постаје главним 

местом дистрикта – Сеоба Немаца у Вршац и околину му – Организовање „Немачког Вршца“
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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 

Намирнице:  свињски бут, 10 кг 
соли, 200 г шећера

Пац: 4 кг соли, 50 г бибер, 100 г 
белог лука, 10 листа лорбера

За добру барањску шунку треба 
изабрати немасну, старију свињу, 
тежине око 150 кг. Из бутова 
извадимо бацну (карличну) кост, 
лепо их обрадимо, а оставимо и слој 
сланине, па одложимо на хлађење 
24 сата.

У бутове добро утрљамо смешу 
соли и шећера и тако стоје две 
недеље. За то време два пута  их 
пресољавамо, а сок који бутови 
пусте обавезно бацимо. После 14 
дана шунку благо оперемо у хладној 
води, па ставимо у припремљени 
расол (пац) од 50 л прокуване воде 

у коју (при температури од 7ºC) 
додамо 4 кг соли, 50 г бибера у зрну, 
100 г ситно исецканог белог лука и 
10 листова лобера.У овој текућини 
шунка стоји још три недеље (укупно 
пет) За то време неколико пута их 
окренемо. 

Одсољавање у хладној води траје 
24 сата. Бутове, затим, оперемо 
топлом водом (око 50ºC), а потом 
иду на коначно „дотеривање“ ( 
скину се висећи парчићи). После 
24 сата уносимо их у пушницу. 
Диме се месец дана, сваки други 
дан, хладним димом букве, или 

пиљевине црвене врбе која даје 
изванредну боју  и мирис. Сушење 
се наставља у сувим, проветреним 
просторијама 6 месеци. У том 
периоду шунке, због одбране од 
мува, неколико пута посипамо 
љутом паприком. Након пола 
године шунку чувамо у Ћеремима 
(винским подрумима), или погодном 
шпајзу. Ту добију племениту плесан, 
која поред изванредног укуса, 
обезбеђује шунке од кварења. 
Добар квалитет сачувају и више од 
две године.

Стокан Секанић

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.

Рошани (незаобилазни надимак) 
су у Сремским Карловцима одувек 
познати и ништа мање признати 
као произвођачи врхунских вина. 
Наследник породичне традиције 
Радмило Димитријевић – Роша 
(дипломирани правник) почео 
је да производи ракију, логично, 
лозовачу.

 Иако је знање почео да 
прикупља гледајући деду, Радмило 
се, поштујући традицију, брзо 
окренуо савременој науци. Не 
верује да је сам нешто измислио, али 
велику пажњу поклања детаљима у 
производњи.

Димитријевић годишње преради 
око 10 тона грожђа (од чега пет за 
вино) и произведе 1.000 литара 

лозоваче.
Користи врхунску сорту грожђа 

– карловачки ризлинг који има и 
потребних киселина. На тај начин 
на основни материјал додаје око пет 
одсто мускатних сорти грожђа. Не 
користи квасац током врења.

Признајући да квалитет ракије 
превасходно зависи од  материјала, 
Димитријевић посебну пажњу 
поклања процесу врења. У чисти 
глатки бетонски базен, од 5.000 
литара (премазан квалитетном 
двокомпонентном фарбом), 
додавањем воде, труди се да комину 
потопи, потом прекрије најлоном и 
оптерети даскама! Шећер и квасац 
не додаје.

За најважнији тренутак процеса 
Роша сматра оптимални тренутак 
када треба почети печење.

Као аналитички  и интелектуални 
мајстор овог посла Роша примењује 
низ малих „цака“ у чију се ваљаност 
уверио. На пример, цев која води 
из казана увек се „пење„ у односу 
на табаку. Тако се лоше киселине 
које настају током кондезације 
једноставно враћају у казан. Ту 
је и важна уштеда енергије коју 
остварује у кружним током, пламена 
и температуре, као у каљевој пећи. 

Ракију увек препече и сматра да 
лоза не треба да прелази јачину од 
17 гради.

Држи је у доброј пластици, 
иако признаје вредност храстових 
буради. Истина, током егализације  
код њега ракија, око месец дана, 
одлежи у „храстовини“. Квалитет 
овог пића, међутим, једноставно 
не дозвољава дужи боравак у 
Рошином лепом подруму- све што се 
произведе брзо се прода.

Радмило Димитријевић
Сремски Карловци

ДОМАЋА БАРАЊСКА 
ШУНКА

„ЦАКЕ „ ЗА БОЉИ КВАЛИТЕТ

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Нови тренер Вршчана Горан Мрђа 
успео је, после турбулентог периода у 
клубу, да максимално мотивише екипу и 
пронађе добитну комбинацију за победу 
над веома квалитетним ривалом. Вршац 
је после мале кризе поново обрадовао 
своје симпатизере, одиграо још једну 
изванредну партију и нанео први пораз ове 
сезоне екипи Омладинца. Домаћи састав 
одиграо је прво полувреме на изузетно 
високом нивоу а голови, постигнути после 
сјајних индивидуалних потеза стрелаца и 
њихових асистената, били су посластица 
за љубитеље фудбала. Вршац је у вођство 
довео Дарко Рокса, голом какав одавно 
није виђен на Градском стадиону. 
Офанзивни везиста је фантастичним 
ударцем са 25 метара погодио само 
ракље гола голмана Јагодића, да би само 
пет минута касније Бабић филигрански 
прецизним пасом упослио Јанковића, 
који се у казненом простору Омладинца 

одлично снашао и у стилу расног стрелца 
погодио супротан горњи угао и дуплирао 
предност. Гости су преспавали скоро 
читаво прво полувреме, најбољу прилику 
имали су када је домаћи дефанзивац 
Митровић, у намери да отклони опасност, 
погодио стативу сопственог гола. У 
другом полувремену Омладинац је имао 
потпуну иницијативу, а после искључења 
Сремчевића, играло се практично само на 
половини Вршца. Ипак, еврогол Ранђића 
било је све што су гости урадили до краја. 
Изванредне дефанзивне роле у одсутним 
тренуцима утакмице одиграли су Ђурић и 
Бабић. Одличном игром Лазар Јанковић је 
заслужио епитет играча кола, а поред њега 
место у најбољем тиму  9. кола нашао је и 
Рокса. У наредном колу Вршац је поново 
домаћин, у суботу 15. октобра дочекаће 
екипу Дунава из Старих Бановаца. Меч на 
Градском стадиону почиње у 15 часова.

ФУД БА Л

СПОРТ

Одбојкаши Банат почеће друголигашку 
сезону  у уторак 18. октобра у Центру 
Миленијум. Од 20:30 у оквиру првог кола 
Друге лиге север дочекаће “Херцеговину” 
из Равног Тополовца. 

- Момци жељно изчекују почетак сезоне 
у вишем рангу где имамо високе циљеве 
за врх табеле и да вратимо мушку одбојку 
у овом граду где јој је и место, у највишим 
ранговима, рекао је тренер Баната Душан 
Павловић.

Одбојкашице Баната су за викенд 
требале да одиграју утакмицу првог кола 
Прве Војвођанске лиге и да угостие екипу 
“Јединство 2” из Старе Пазове. Међутим, 
Пазовчанке су четири дана пред почетак 
сезоне иступиле из лиге па ће Вршчанке у 
првом колу бити слободне.

ОД Б О Ј К А

ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА, БАНАТ СТАРТУЈЕ У МИЛЕНИЈУМУ

НОВИ ТРЕНЕР ВРШЦА ГОРАН МРЂА ДЕБИТОВАО ПОБЕДОМ

СТАНДАРД  ЈАНКОВИЋА ВИСОК ЗА БАНОВЧАНЕ
ВРШАЦ – ОМЛАДИНАЦ 2:1 (2:0)

Амбициозно у нову сезону: ОК Банат Вршац

СМЕЊЕН ПРЕДСЕДНИК 
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

НЕНАД ГОЛИЈАНИН
На конгресу Светске одбојкашке 

федерације у Буенос Аиресу у 
чланство те организације примљени 
су Косово и Јужни Јордан. На гласању 
је председник нашег савеза Ненад 
Голијанин био УЗДРЖАН и због тога 
је по хитном поступку смењен. Нови 
председник Одбојкашког савеза 
Србије највероватније ће бити Зоран 
Гајић, један од наших најуспешнијих 
тренера.

Стонотениска  Ре-
презентација  Србије, за  
коју  игра и Тијана  Јокић  
победом  у  финалу  од  
3:0 над комбинованом  
екипом Белорусије, 
Норвешке  и  Португала 
обезбедила  је прво 
место на ИТТФ турниру  у  
Врњачкој  Бањи.

Прва  је  Изабела  
Лупулеску  са 3:0 
савладала  Надежду 
Богданову, затим  Тијана  
Јокић  одличном  игром 
победила  Илке  Довал 
са 3:0. Коначан резултат  
од 3:0 додала  је  Драгана  
Вигњевић  савладавши  
Ракел Андраде.

Тијана  је на  овом  
турниру   заузела  и  треће  
место  у појединачној  
конкуренцији.

С ТО Н И  Т Е Н И С

ЗЛАТНА  МЕДАЉА  ЗА  ТИЈАНУ  ЈОКИЋ СА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈОМ  СРБИЈЕ 

Победа за самопоуздање: Ђурић и Бабић (ФК Вршац)
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МИЛАНА ЈАКШИЋ 
ОСВОЈИЛА ТРОФЕЈ 

БЕОГРАДА 

Вршчанка Милана Јакшић 
освојила је Трофеј Београда, 
међународни карате турнир, 
одржан 8. октобра са више од 
100 клубова учесника, у Хали 
“Ранко Жеравица” на Новом 
Београду, пише Телеграф.

 Било је занимљиво видети 
такмичаре из региона у 
борбама и катама, али највећи 
утисак је оставила српска 
каташица Милана Јакишић(22). 
Она је у категорији сениорки 
кате појединачно освојила 
прво место у конкуренцији 
17 девојака. Победила је 
представницу Хрватске и 
Црне Горе, које су веома 
искусне такмичарке, које ће 
јој бити највећа конкуренција 
на Светском првенству које 
почиње крајем окотбра.

Ово је био последњи турнир 
пред Светско првенство које 
ће се одржати од 25.октобра 
у Линцу (Аустрија). Следују 
још завршне припреме 
српских каратиста од 16. до 
21. октобра.

 ДУНАВ: Вукосављевић 9 (1 ас), 
Малиџан 3 (4 ск, 2 ас), Ненадић 
11 (4 ск, 1 ас), Сочанац 14, (5 ск, 4 
ас), Рудан 8, Зорчић 15 (9 ск, 1 ас), 
Кавурин, Вуковић 10 (1 ск), Поповић, 
Миљковић 5, Драшковић 2 (2 ск), 
Дугошија 12 (6 ск, 1 ас)

ВРШАЦ: Павковић 4 (1 ск, 3 ас), 
Павловић 14 (6ск, 1 ас), Митровић 5 
(1 ас), Аврамовић 10 (5 ск), Мунижаба 
6 (2 ас), Крстовић 7 (2 ск), Јововић 4 
(2 ск, 4 ас), Узелац 3, Спасојевић 2, 
Савовић 2 (5 ск), Стојадиновић 7 (4 
ск), Мареља 9 (8 ск, 1 ас)

Тим Милана Гуровића одиграо је 
најслабију партију откако се окупио 
и претрпео заслужен пораз од 
мотивисаних Бановчана. 

- Екипа је телом била присутна у 
Старој Пазови а главом, ко зна где су 
били. Имамо обавезу да се пред нашим 
навијачима искупимо за очајан старт, ја 
их позивам да дођу да нам помогну у 
дербију са првим фаворитом првенства, 
рекао је шеф струке Вршчана Милан 
Гуровић.

У наредном колу Вршац у 
Миленијуму дочекује београдски 
Динамик предвођен искусним 
тренеромМирославом Николићем. Меч 
се игра у суботу са почетком у 18 часова.

ПОРАЗ ВРШЦА НАЈВЕЋЕ ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА СТАРТУ КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ДУНАВ – ВРШАЦ 89:73 
(28:15, 16:20, 22:16, 23:22)

КО Ш А Р К А К А РАТ Е

Хала Дудова шума, судије: Павле 
Новаковић, Иван Својић

СПАРТАК: Радуловић 1 (1ск, 1 ас), 
Шутуровић 2 (3 ск, 3 ас), Орозовић 
18 (10 ск, 3 ас), Павлов 15 (3 ск, 3 ас), 
Видовић 11 (5 ск, 1 ас), Веселиновић 
5 (2 ск), Злајић 3 (1 ас), Ивић 4 ( 1 ск), 
Вуков, Јојић, Кујунџић, Миросављев

ВРШАЦ: Илић 12 (11 ск, 1 ас), Жигић, 
Ратковић, Половина, Стјепановић 3 
(5 ск, 1 ас), Митов 16 (5 ск), Јовановић 
(3 ск, 1 ас), Радовић 10 (1 ск, 5 ас), 
Ћорда 3 (1 ас), Бошњић 8 (4 ск)

Тим Данијеле Ризвић ослабљен 
неиграњем капитена Биљане 
Станковић, Марине Мандић и Марије 
Мршић, није успео да освоји бодове 
на тешком гостовању у Суботици. 
Спартак је, предвођен трилингом 
искусних играчица,Орозовић, Видовић, 
Веселиновић, наметнуо жесток 
пресинг којег кошаркашице Вршца 
нису успевале да се ослободе све до 
почетка другог полувремена. У наставку 
меча указале су се две прилике за 
потенцијалним преокретом, али су 
домаће играчице, захваљујући искуству, 
успеле да сачувају победу. 

- У највећем делу меча нисмо 

успеле да нађемо решење за њихову 
агресивност у одбрани. Осећа се да 
још увек нисмо у топ форми, али је и 
одсуство важних играчица за нашу 
игру узело данак, нагласила је тренер 

Вршчанки данијела Ризвић.
Вршац је у среду дочекао екипу 

Партизана у другом колу, док у трећем 
иде на мегдан Новосадској Академији.

КЛС 1. КОЛО
Динамик – Металац  104:83 (25:17, 25:21, 22:20, 32:25)
Борац – Смедерево   75:71 (28:15, 16:21, 13:21, 18:14)
Спартак – Слога  87:62 (13:25, 22:7, 16:17, 36:13)
Константин – Беовук   83:89 (26:20, 19:19, 15:18, 23:32)
Дунав – Вршац  89:73 (28:15, 16:20, 22:16, 23:22)
Тамиш – Младост 68:67 (22:15, 18:20, 11:21, 17:11)

ТИМ ДАНИЈЕЛЕ РИЗВИЋ ДВА ПУТА ПРОПУСТИО ШАНСУ ЗА ПРЕОКРЕТ

СПАРТАК – ВРШАЦ 59:52
 ( 19:11, 9:14, 14:8, 17:19 )
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