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ПРАЗНИЧНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА

ЦРВЕНИ КРСТ ОБРАДОВАО
МАЛИШАНЕ

АКЦИЈА
„ЈЕДАН ПАКЕТИЋ
– Вршачки
МНОГО
ЉУБАВИ“
Црвени крст обрадовао

је малишане за новогодишње и
божићне празнике. У акцији „Један
пакетић – много љубави“, реализованој
у насељеним местима Града Вршца
и општина Алибунар и Бела Црква,
подељено је укупно 170 новогодишњих
пакетића деци која живе у тешким
социјалним условима. Деци узраста до
10 година из Програма народне кухиње,
донацијом „Брег д.о.о.”, подељена су 234
новогодишња пакетића.
Деда Мраз Црвеног крста је
29. децембра поделио новогодишње
пакетиће деци из насељених места,
а дан касније обрадовао је и децу
из града, у просторијама Црвеног
крста, каже Бошко Митрашиновић,
секретар Црвеног крста Вршац. Деци
из Заједничког програма за инклузију
ромске и маргинализоване деце у
образовни систем, Деда Мраз Црвеног
крста новогодишње пакетиће поделио
је на излету у Делиблатској пешчари.
У сарадњи са колегама из општина
Бела Црква и Алибунар у насељеним
местима Јасеново, Дупљаја и Николинци
подељени су пакетићи дечици тешког
социјалног статуса којима Деда Мраз
још никада није уручио пакетиће.
Новогодишњи пакетићи обрадовали
су једнако и децу коју је Деда Мраз
посетио први пут, као и малишане који
су се са њим дружили и ранијих година
за време новогодишњих и бозићних
празника.

Овај леп гест Црвеног крста измамио
је осмех на дечја лица, а то је, кажу у
овој хуманитарној организацији, нешто
најлепше што улива нову снагу и даје
мотив да се настави са хуманитарним
радом.

Ј.Е.

Пре пет година Вршчани су први пут
запливали за Часни крст на градском језеру,
на Богојављење, 19. јануара. Уз благослов
Његовог
преосвештенства
епископа
банатског господина Никанора, пливање
за Часни Крст организује се и ове године.
Пријављивање кандидата обављено је до 5.
јануара у просторијама Црквене општине, и
они ће запливати 19. јануара, настављајући
православну традицију везану за дан када
је Свети Јован крститељ у реци Јордан
крстио Исуса Христа Сина Божјег.
Пливање за Крст Часни има за
циљ очување вере, традиције и идентитета,
и јача спортски дух, рекао је јереј Владимир
Симеуновић, председник Организационог
одбора за богојављенско пливање. Ово није
класично спортско надметање, јер у њему
сви учесници приносе жртву Господу Богу и
сви учесници су и победници. Чин пливања
у хладном језеру представља изузетну
храброст, а достићи Крст Часни значи и
жртву и победу. Крст Часни је симбол жртве
и победе Исуса Христа и важан је за читаво
хришћанско човечанство.

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА
ЧЛАНОВЕ “ПАРАКВАДА ВШ”

Удружење
параплегичара
и
квадриплегичара
“Параквад
ВШ”
обрадовало
је
своје
чланове
новогодишњим пакетићима који су им
уручени за празнике у Хотелу „Србија“.
Том приликом присутнима се обратио
Драган Виторовић, председник Удружења
“Параквад ВШ”, дајући осврт на протеклу
2016. годину.
-Додела новогодишњих пакетића
представља крај активностима нашег
Удружења за 2016. годину, рекао је
Виторовић. Ова је година била велики
искорак за побољшање положаја особа са
инвалидитетом у нашем граду и желимо
КУПЉЕНО ЈОШ ЈЕДНО ПОМАГАЛО
Захављујући акција „Сакупи хумани
чеп“, коју већ дуже реме организује
Удружење „Параквад ВШ“, купљено је још
једно ортопедско помагало – тоалетна
колица за Рајка Бероњу. Председник
Удружења Драган Виторовић захваљује
се свим грађанима који сакупљају
пластичне чепове свих врста за
„Параквад ВШ“, чијом се продајом
обезбеђују средства за набавку помагала
за чланове удружења.Виторовић се
захваљује и ЈКП „Други октобар“ за
несебичну техничку подршку поменутој
хуманитарној акцији.

Новогодишњи дарови члановима „Параквада ВШ“
да се захвалимо свим нашим суграђанима привеске, затим Теквондо клуб Вршац, ,
и Граду Вршцу на подршци и помоћи коју Ескада бар, Аима доо, Теквондо Центар
су нам пружили. Верујемо да ће нова 2017. Еурошпед Вршац, Пицерија Траволта,
година бити још напреднија.
АД Николинци, Пекара 1. Мај, Пекара
Виторовић
се
захвалио
свим Вршачки брег...
донаторима који су помогли да се
Новогодишње
поклон
ваучере
обезбеде новогодишњи пакетићи за даровали су посластичарница Бонђорно,
чланове Удружења и да буду што богатији Експрес ресторан Џокер, Кафе пицерија
и лепши. Овогодишњи донатори су Контраст, Фризерски атеље Драган и
Свислајон Таково, Дунав осигурање, Салон лепоте Центар де бјути.
Хотел Србија, Фото Фуџи Центар, који је
Ј.Е.
свим члановима поклонио календаре и

ДОЧЕК ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ НА ТРГУ
Град Вршац организује ове године дочек
православне нове године на градском тргу,
13. јануара.
-Након бенда „Неверне бебе“, нашим
суграђанима поклањамо концерт Драгице
Радосављевић Цакане на градском тргу у
петак, 13. јануара, у 23 часа, каже Јуликца
Митрашиновић, чланица Градског већа
задужена за туризам. Позивамо све
наше суграђане да заједно дочекамо
православну нову годину уз кувано вино,
чај и ватромет у поноћ. Апелујем на
Вршчане да нам се придруже и да заједно
уђемо у нову православну 2017. годину
и да направимо спектакл какав Вршац
заслужује.
Новогодишња забава обећава, а како
метеоролози најављују и временске
прилике биће боље него протекле
седмице. Сви који одлуче да се придруже
заједничком дочеку на градском тргу
уживаће уз Цаканин концерт, кувано вино
и ватромет у поноћ.

Ј.Е.

НА БОГОЈАВЉЕЊЕ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ВРШЧАНИ ЋЕ ЗАПЛИВАТИ ЗА ЧАСНИ КРСТ

Чланови
Организационог
одбора
богојављенског пливања упутили су
захвалност Граду Вршцу на подршци овог
традиционалног чина, као и Полицијској
станици и овдашњем Дому здравља који ће
бити укључени у реализацију овог догађаја.
Одбор је позвао све људе добре воље да
помогну у организацији пливања за Часни
Крст, а своје донације могу уплатити на
жиро рачун број: ж.р. 355 – 3200221049 – 57
, Српска православна црквена општина –
Пливање за Крст.
Програм манифестације Пливање за
Часни Крст почиње 19. јануара у 8 сати
ујутро Светом архијерејском Литургијом
у Саборном храму Светог оца Николаја.
У 11 часова формираће се литија испред
Владичанског двора, седишта Епархије
Банатске, која ће кренути пут градског
језера. Тамо ће бити одржан културно

уметнички програм, а у 12 часова биће
пливање за Крст Часни. Након тога биће
организован свечани ручак за учеснике,
организаторе и дародавце, у сали Црквене
општине.
Прошлогодишњи победник пливања
за Крст Часни Урош Василије понео је

најлепше импресије са овог догађаја.
Задовољан је што је учествовао и победио,
први допливао до Часног Крста, јер то је,
каже, велика част да се настави традиција
својих предака.

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

Ј.Е.
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ЛЕДЕНИ ДАНИ КАКВИ СЕ НЕ ПАМТЕ У ВРШЦУ

ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Испунило се упозорење Републичког
хидрометеоролошког завода који је
најавио ледену недељу са температурама
до - 20 степени Целзијусових. И Вршац
је, као и читава Србија, био окован
ледом, а температура се спуштала и до
25 подељка испод нуле. Зимска служба
Јавног комуналног предузећа „Други
октобар“ имала је пуне руке посла. Екипе
вршачких комуналаца биле су непрестано
на терену како би омогућиле несметано
и безбедно одвијање саобраћаја, сви
путеви на територији Града Вршца били
су проходни, чак и они најкритичнији који

воде ка Куштиљу и Шушари. Екипе Зимске
службе уклањале су снег у улицама првог
и другог приоритета у граду и насељеним
местима.
Путеви
су
проходни
за
саобраћај, али поручујем возачима да
воде рачуна о брзини кретања јер постоје
деонице на којима се појављују снег и
лед, упозоравао је Драган Дивљаковић,
руководилац Зимске службе ЈКП „Други
октобар“ нагласивши да је проходност
апсолутно обезбеђена и да нема сметова.
Дивљаковић је подсетио да је
најпроблематичније било прошлог петка

Драган Дивљаковић, руководилац Зимске службе ЈКП „Други октобар“

Ветар и снег стварали су сметове на појединим деоницама

током поподнева и ноћи и додао:
Најгори потез био је Куштиљ,
Јабланка, Војводинци, где је ветар стварао
велике проблеме, сметове и до метар и
по на дужини од пар стотина метара, али
појачали смо механизацију, укључили 2. и
3. степен и у року две смене успели смо
да се пробијемо. Тренутно је на улицама
седам возила првог приоритета који
контролишу критична места, успоне,
усеке, надвожњаке и подвожњак и
поједине раскрснице.
У одржавање саобраћајница били
су укључени и председници месних

ОПАДА БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД ГРИПА

ИЗОЛОВАН ВИРУС АХ3

који су се јавили својим изабаним
лекарима, док је прошле недеље број
смањен на 1.100.
Препорука лекара Дома здравља
била је да, ако не морају, грађани не
излазе из својих домова за време
ледених дана и екстремно ниских
температура. У случају да не могу да
одложе излазак да се прикладно обуку.
Они, такође, апелују на Вршчане да
још увек није касно да се вакцинишу.
Потребан је одређени период да
организам одреагује на вакцину, да
створи антитела, тако да заштита није
активна одмах. Али, очекује се да ће
вирус грипа и даље бити активан и у
наредном периоду те је препоручљиво
вакцинисати се.
Ј.Е.

Ове године грип је нешто раније
закуцао на наша врата. Изолован је
вирус грипа АХ3 у региону Јужног
Баната. У Дому здравља Вршац није
проглашена епидемија, мада је у једном
моменту број оболелих био врло близу
епидемије. Како сазнајемо у овдашњем
Дому здравља, грип последњих дана
јењава, мање је оболелих него прошле
седмице.
-Одахнули смо и ми запослени, јер је
евидентно да имамо много мањи број
регистрованих случајева оболелих од
грипа, у односу на период од пре две
- три недеље, каже др Весна Авејић,
начелница Службе опште медицине
Дома здравља Вршац.
На територији Јужнобанатског округа
пре две седмице било је 1.500 оболелих

заједница чија је обавеза била да
комуницирају са Штабом и обавештавају
о тренутним ситуацијама на терену.
Из Зимске службе био је упућен позив
грађанима да уредно паркирају своја
возила како не би ометали пролазак
возила која су укљањала снег и чистила
саобраћајнице.
Протекла седмица и временске
неприлике били су добар тест за Зимску
службу ЈКП „Други октобар“ која је
успешно обавила свој задатак.

Ј.Е.

ПРИЈАВА ПРЕГЛЕДА
ПРЕКО КОЛ ЦЕНТРА
Како
сазнајемо
у
Дому
здравља Вршац, нови систем
пријављивања
прегледа
код
изабраних лекара преко кол
центра у Београду, полако се
уходава. Број кол центра је 011362- 0000. Грађани треба пре
позивања да припреме одређене
податке које ће им затражити
оператер приликом јављања овом
београдском центру. Потребно је
да знају име изабраног лекара и
свој матични број.
У случају хитне потребе за
лекарски преглед, пацијенти
треба да се обрате пријемном
шалтеру Дома здравља и биће
примљени истог дана.

ОДЛУКОМ ЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ КУЋЕ И СТУПА

ЛИНИЈЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА ПРОЋИ
ЋЕ КРОЗ ХЕМОГРАД

У намери да изађу у сусрет
становницима „Хемограда“,
Град
Вршац и фирма СТУП „Вршац“ су
одлучили да одређени поласци
градског саобраћаја буду усмерени
кроз само насеље.
У питању су следећи поласци:
- Хемоград (Бреза) – ОШ „Стерија
Поповић“ у: 11 : 50, 15 : 50, 17 : 20 и у
18 : 10 радним даном
- Хемоград (Бреза) – Ош „Стерија
Поповић“- даље трасом градског

саобраћаја у: 7 : 28 и 13 : 13 радним
даном и суботом
- Хемоград (Бреза) – Аутобуска
станица у:13 : 30 и 19 : 00 радним
даном
Верујемо да ће ова повољност
обрадовати становнике Хемограда,
нарочито у овим снежним зимским
данима.
Ова одлука ступа на снагу од
понедељка 16. јануара 2017. године.

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

4

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •13. јануар 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. јануар 2017.
ГРАДСКА ВЛАСТ ПРИРЕДИЛА НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ У КОНКОРДИЈИ

ДУГА БОРБЕНА И ПОБЕДНИЧКА 2016. ГОДИНА

Драгана
Митровић,
градоначелница Вршца, и
градска управа организовали
су новогодишњи коктел
у Конкордији коме су
присуствовали представници
Јужнобанатског
региона,
околних
општина,
привредног, културног и
политичког живота града.
Ако се осврнемо
на 2016. годину, можемо
да кажемо да се завршава
једна дуга борбена и
победничка
година,
нагласила је градоначелница
Митровић обраћајући се
гостима. То је наше велико
задовољство, велика част,
али и још већа обавеза. У
2016. години победили су
грађани Града Вршца и ја
им данас честитам на томе.
Желим да им се захвалим
на стрпљењу, подршци и
указаном поверењу , које
смо дужни да у будућности
оправдамо.
Протекла
година није била лака.
Суочили смо се са свакаквим
проблемима, економским,
политичким,
привредним,
социјалним. Уложили смо, уз
помоћ вас, грађана Вршца,
велике напоре да завршимо
започето, да уведемо ред у рад
јавних предузећа, државне и
градске администрације, да
побољшамо квалитет живота
грађана. Ако ме питате да ли
смо успели, одговорићу вам
да смо на добром путу. Тешко
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НОВОГОДИШЊИ КАРАВАН ОБИШАО ДЕЦУ
ВРШАЧКИХ СЕЛА

ДЕДА МРАЗ ПОДЕЛИО
ДВЕ ХИЉАДЕ
ПАКЕТИЋА
Новогодишњи караван обишао
је, последњих дана 2016. године,
сва насељена места на територији
Града Вршца и у 22 села Деда Мраз
је поделио око 2.000 пакетића
сеоској деци узраста до 10 година.
Ову акцију, која је усрећила сеоске
малишане, организовали су Град
Вршац и Туристичка организација
(ТОВ).
Новогодишњи
караван
и
пакетиће финансирао је Град
Вршац посредством Туристичке
организације Вршац, као и ранијих
година. Подела пакетића и дечји
програм организовани су
уз
аниматоре и Деда Мраза у духу
новогодишњих празника.
Када је обишао сва насељена
места и тамошње малишане, Деда
Мраз је, са својом дружином,
приредио програм на градском

је оставити старе навике, али
да бисте то успели, морате
много да радите. А, да би се
видели резултати, мора да
прође одређено време.
Говорећи о плановима
за нову 2017. годину,
градоначелница Митровић је
рекла:
-У 2017. години водићемо,
пре свега, рачуна о нашим
грађанима, о привредницима,
страним
инвеститорима,

тако што ћемо уложити
у нашу инфраструктуру.
Уложићемо у наш град, како
бисмо побољшали амбијент
и пословни простор за нове
инвеститоре. Али, нећемо
заборавити
ни
домаће
привреднике. Они јесу и
морају бити мотор развоја
нешег града и региона.
Нећемо заборавити ни наша
села, јер људи на селу морају
живети једнако добро и

квалитетно као људи у граду.
Желела бих да се захвалим
свим привредницима на
сарадњи и подршци, свим
грађанима који су нам
веровали и који ће нам
и у будућности веровати
онолико колико будемо
успели да испунимо обећано.
Желим посебно да се
захвалим свим пријатељима
овог града чија је подршка
била покретач енергије
Вршчана и без чије помоћи,
сигурна сам, не бисмо могли
да остваримо све своје
циљеве.
Градоначелница
Митровић
честитала
је
грађанима нову 2017. годину
и пожелела добро здравље,
срећу и успех, јер само такви
људи могу да граде бољу
будућност за своју децу.
Свечани
тон
новогодишњем
коктелу
дали су ученици Музичке
школе „Јосиф Маринковић“
који су приредили богат и
леп културно - уметнички
програм.
Улагање у град: Драгана
Митровић, градоначелница
Вршца
Ј.Е.

НОВОГОДИШЊИ ДОЧЕК НА ГРАДСКОМ ТРГУ”

тргу, последњег дана старе године.
Новогодишња журка почела је око
поднева и била је врло успешна.
Певало
се,
играло,
сладило
бомбонама и чоколадицама и на
најлепши начин најмлађи Вршчани
опростили су се са старом 2016.
годином. У програму су учествовали
су Дечји хор “Звончићи” и Марија
Драгичевић и Настасија Тинтор.
Ј.Е.

У НОВУ ГОДИНУ СА „НЕВЕРНИМ БЕБАМА“
Велики број Вршчана окупио се на градском тргу у
последњој ноћи старе године и заједно, уз музику „Неверних
беба“, дочекао нову 2017. годину. Упркос ниској температури
било је лепо и весело, а Туристичка организација Града Вршца
обезбедила је бесплатно кувано вино и чај за све грађане.
Потврдило се да су „Неверне бебе“ биле добар избор за
забаву у најлуђој ноћи, а тачно у поноћ небо је прекрила
светлост ватромета.
Градоначелница Драгана Митровић, са сарадницима,
придружила се грађанима који су били на тргу и честитала им
нову годину. Пожелела им је добро здравље, срећу и много
успеха у животу и раду.
Новогодишња журка на отвореном настављена је пар
сати после поноћи, уз топлу капљицу, музику и добро
расположење.
Ј.Е.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 346, 30. ЈАНУАР 1999.

БЛАГО ТРАГОВА „ПЕНЕ“

Под кровом управне зграде „Вршачке пиваре“
постоји мини-музеј, у коме се чувају драгоцени
трагови прошлости и на десетине освојених домаћих
и међународних
признања за квалитет производа. У
овом осмишљеном
простору, поред
осталог , налазе
се документа из
првих
година
рада Пиваре, с
краја осамнаестог
века, породичне
фотографије тадашњих
власника,
Шандора Цофмана
, али и бројни
експонати. Међу
њима буре од
храстовине, које
према
речима
Зорана
Тоскића,
маркетинг менаџера у „Вршачкој
пивари“,
потиче
из 1850. године ,
и зидни дрвени
сат , направљен
пре 150 година а
који и данас ради,
са
угравираним
именом надалеко
чувеног овдашњег
произвођача
п е н у ш а в о г
напитка, господина Цофмана. Бројне делегације које
су посећивале „Вршачку пивару“ биле су у прилици да
се упознају са богатом заоставштином која сеже уназад
два века.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 406, 26. ФЕБРУАР 1999.
ОСАМ ДЕЦЕНИЈА ПЕСМЕ И ИГРЕ

МЕСТА ЗА 900 МАЛИШАНА
Културно уметничко друштво под именом „Васа Пелагић“
основано је 1919. године у Вршцу да би 5 година касније
променило име у Културно просветно друштво „Абрашевић“.
Спајањем „Абрашевића“ са хором „Железничар“ 1947.
године настаје КУД „Жарко Зрењанин“ што све заједно значи
80 година рада и јубилеј каквим се мало које друштво и

средина могу похвалити. Ово је истакнуто на конференцији
за новинаре у Скупштини општине на којој су говорили Соко
Рајин, председник КУД-а, Десимир Ђаковић, дугогодишњи
секретар Културно просветне заједнице у Вршцу и Драгољуб
Ђорђевић задужен за медијску промоцију, а све су улепшали
оркестар и група певача културно-уметничког друштва.
Конференцији је присуствовала и мр Драгана Јосифовић,
члан Извршног одбора задужен за област културе.
Намера нам је да читава ова година протекне у знаку
јубилеја, а то значи да ћемо организовати низ концерата,

НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ



ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

СТВАРАЛАШТВО ЈЕ СМИСАО ЖИВОТА

Софија Радукић одабрала је
дефектологију за професију.
Кренула је путем свог брата.
Читав радни век Софија је
провела у Школи за основно
и средње образовање „Јелена
Варјашки“ у Вршцу. Волела
је свој позив и своје ђаке.
Радила је предано, свим
срцем, поштујући правила,
али избегавајући устаљене
клишее, и дајући сваком
часу свој лични печат. Учила
их је не само наставном
програму, него и животу,
његовој лепоти, али и свим
проблемима које доноси.
Желела је да им пренесе своје
искуство, да пробуди у њима
вољу, жељу за успехом, да се
реализују и остваре у животу,
да израсту у добре и поштене
људе. Није то био ни мало лак
посао, али био је много леп,
каже. Та њена преданост и
труд донели су јој Признање
„Никола Брашован“ за које
је предложио њен школски
колектив одајући јој тако
признање за њен рад.
Софија је одувек волела
уметност. Остварила се као
књижевница, сликарка, али
и у области музике. Писала
је текстове за песме, водила
школски хор, а ниједна
прослава није могла да се
замисли да Софија не запева
и развесели све присутне.
Казивала је поезију на Радио
ВАП-у, заједно са Драгољубом
Ташлићем, учествовала у ТВ
емисијама где је афирмативно
говорила о својој школи и
професији.
Као
пензионерка,
задовољна је јер има много
више времена да се посвети
породици. Најлепше јој је
када време проводи са својим
унуцима, као и са унуцима
свог брата Живојина који их је,
нажалост, прерано напустио.
Какве
успомене
носите
из
детињства?
-Рођена сам и одгајана у скромној
патријархалној породици. Родитељи
Дивна и Милан су мене и брата
Живојина од малена учили правим
животним вредностима, високим
моралним начелима и богоугодном
животу. Мој дечији свет био је испуњен
љубављу, поштовањем и поверењем.
Била сам везана за тај свет, ушушкана
и сигурна и тада нисам знала да изван
њега постоји мржња, презир, егоизам,
разуздане сујете... Тако да, у детињству,
нисам успела да створим одбрамбене

механизме за све то. Мислила сам
да су агресивни и арогантни људи
супериорнији и да своју супериорност
базирају на неким моћима, мени
непознатим. Касније сам схватила да је
то само манифестација њихове немоћи
и слабости. У контакту са таквим
људима створен је мој први осећај
инфериорности. Ту почиње моја прва
борба, најпре са самом собом. Осећала
сам да негде унутар мене, ипак, постоји
снага да се ухватим у коштац са својим
слабостима. Тражила сам одговоре на
разна егзистенцијална питања, од тога
ко сам то ја, и где ми је место у овом
свету, до тога која је суштина и који
је прави смисао живота. Мој нечујни
вапај за смислом био је мој највећи
покретач да анализирам, трагам,
читам, проучавам. Књиге, литература,
али и религија пружиле су ми већину
одговора и разрешење многим
конфликата који су функционисали
унутар мене. Међутим, сваки одговор
постављао је нова питања, тако да
када једном закорачиш у тај велики
свет знања можеш само да схватиш
колико мало знаш и онда тражиш још
и још грађе за грађевину која се зове
личност.
Где сте и како стицали
образовање за професионални
позив?
-После
основне
школе,
завршила сам гимназију у Вршцу,
а затим студије дефектологије на
олигофренопедагошком одсеку у
Београду. Хтела сам да студирам
филозофију, али ме је мој брат Живојин,
који је, такође, завршио дефектологију,
наговорио да променим одлуку.
Говорио ми је:“Хајде, упиши ово
моје, па ћемо после заједно, где ја
ту и ти!“ Били смо јако везани и ја
сам га послушала, јер он је за мене
био светиња, најбољи друг, највећи
узор... То је оно најдрагоценије што
смо добили и развили у породици,
јер братска љубав је темељ личности
сваког човека.
Тада ништа нисам знала о
дефектологији. Љубав за овом
професијом родила се касније у раду
са децом са посебним потребама.
Где сте се запослили?
-Тридесет пет година радила
сам у Школи за основно и средње
образовање „Јелена Варјашки“
у
Вршцу. Када сам почела да радим,
била сам велики ентузијаста. Мислила
сам да могу да померим границе
могућег, али то је само почетнички
ентузијазам. Заправо, у основи сваког
рада са децом налази се најпре љубав
за дете, затим разумевање његових
потреба, као и препознавање његових
потенцијала, како би се они могли
максимално искористити за развој и
афирмацију будућег човека. Мој рад у
васпитно -образовном процесу био је
без шаблона и клишеа, уз поштовање
основних форми. Предност сам давала
васпитном аспекту, перманентно
радећи на развијању моралних норми,
позитивног става према одређеним
људским
особинама,
развијању
позитивних
емоција,
развијању
љубави према себи и за све око себе.
Предавала сам српски језик, тако да сам
и кроз наставне садржаје акцентовала
васпитне поруке. Област коју сам са
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посебном љубављу радила биле су
ваннаставне активности на пољу
културно -уметничког стваралаштва.
Годинама сам водила хор, ритмичку
секцију, рецитале. Освајали смо
награде на зонском, покрајинском
и савезном такмичењу. 2007. године
била сам почаствована општинским
признањем и Повељом „Никола
Брашован“ за, како кажу, изванредан
допринос у васпитању и образовању
младих. Ово признање било је велика
потреба и обавеза да се награда
оправда. Поред рада са децом у
школи и поред константне личне
едукације на пољу дефектологије,
радила сам и као ментор младим
студентима. Преносила сам им своје
искуство и мој лични приступ раду.
Десетак
година
била
сам
члан Општинске комисије за
разврставање лица ометених у
психофизичком развоју при Центру
за социјални рад, а радила сам и у
органима управе школе. Све ме је
то испуњавало, јер је било део моје
личне инвентивности.
Одувек Вас је привлачила
уметност. Чиме се све бавите?
-Поред
бављења
својом
професијом,
некако
упоредо,
бавила сам се и књижевним радом.
Прву књигу поезије „Разгрћем
небо“ објавила сам 1994. године.
Захваљујући тој књизи примљена сам
у Друштво књижевника Војводине.
Крајем деведесетих година добила
сам допис од Матице српске из
Новог Сада да им пошаљем своју
биографију како би ме уврстили у
Лексикон југословенских писаца.
Због ратова и распада Југославије тај
Лексикон се никада није објавио.
Своју другу књигу поезије и
есеја „Сјај поцепане ноћи“ објавила
сам 2005. године, а мој први роман
„Клајнови-ничији син“ изашао је из
штампе 2011. године.
Припремила сам текстове за
нову књигу приповедака и поезије.
Објављивала сам и разне текстове у
новинама, писала конферансе а била
сам и водитељ разних програма како
у Вршцу тако и у Београду.
Мој велики хоби годинама
уназад је сликарство. Када ме питају
који стил заступам у сликарству,
одговарам - чист аматеризам! Поред
тога моја велика љубав која ме прати
кроз цео живот јесте музика. Писала
сам текстове, па чак и стварала
музику за разне свечаности. Једна
од њих је прва верзија школске
химне посвећене Јелени Варјашки.
На свакој прослави где је била жива
музика, микрофон је био мој.
Како је текао Ваш лични живот?
-Читав живот живела сам и радила
у Вршцу. Овде су моје небо и моја
равница, овде је моја планина.
Увек када се ноћу враћам кући са
пута и угледам хиљаде светиљки
на Брегу, захвалим се богу за тај
величанствени тренутак.
Моју
породицу чини ћерка Сања и двоје
унучади које ми је подарила, заједно
са зетом Николом Перићем. Сања је
завршила Филолошки факултет, смер
енглески језик и књижевност, али се
не бави професуром, већ успешно
води своју фирму у Београду. Моје
највеће љубави, поред ћерке Сање,
унука Андрије и унуке Иве, су деца
мога брата Живојина, Милан и
Велимир Радукић, који су породицу
Радукић обогатили са четири
мала сунца. То су Зорана, Никола,
Катарина и Тамара. Право богатство.
Мој брат Живојин нас је прошле
године напустио, али ми је оставио
море огромне љубави којом ћу,
уместо њега, грејати његову децу.
Која
је
Ваша
животна
фолозофија? Шта је у животу
важно?
-Човек најчешће није свестан
својих могућности и не зна колико
може, зато мора да верује у себе.
Најпре мора да постави добре
циљеве, али увек за један корак
изнад својих могућности, а онда ће
све његове стваралачке моћи почети
да раде на остварењу тих циљева.
Човек има право на посртања и на
падања, али нема права да кад падне
тамо и остане. Он мора да пронађе
ону танану нит помоћу које ће да се
извуче са дна сопствених понора. Он
мора да устане и да се усправи. Све
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изложби, промоција, рекао је Соко Рајин. Већ за месец дана
планирају снимање музичког компакт диска чија ће промција
бити на концерту у марту у сали „Стерије“.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 406, 26. ФЕБРУАР 1999

ПЕТ МЕДАЉА У НОВОМ
САДУ

Карате клуб“Уљма“ основан је пре три године и кроз њега
је до сада прошло преко 200 младих каратиста. Тренутно у три
групе ову борилачку вештину вежба педесетак малишана и
омладинаца. Тренирају три пута недељно, а када се ради не
изостају ни резултати. Недавно су стигла прва већа признања
и то са ОПЕН турнира у Новом Саду где је било укупно 720
учесника из целе земље и Републике Српске, сазнајемо од
Бране Тадића, председника Клуба . Наши каратисти Иван Мичић,
Марко Манојлов, Ђорђе Пешић, Срђан Тадић и Слободан
Мирков освојили су 1 сребрну и 4 бронзане медаље и тако
започели успешну серију резултата на будућим такмичењима.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 406, 26. ФЕБРУАР 1999.

СРЕЋАН 1. РОЂЕНДАН

„Направили смо праву ствар!“- каже директор хотела
„Србија“ Александар Винћилов на прослави прве годишњице
„Центар“ радија и талас богатих звуцима радио слушане
народне музике која орасположује, обавештава и олакшава
рад Вршчана. У петак, 19. марта, у Хотелу „Србија“ свечано је
обележена прва годишњица рада Центар радија. Била је то
прилика да се, уз рођенданску торту, организује и дружење
са слушаоцима и пријатељима ове куће.
Радио центар основао је Хотел „Србија“. Тада је утврђена
и програмска концепција, а она подразумева искључиво
емитовање музике и комерцијалног програма. На њеној
реализацији је ангажовано 11 младих људи који свакодневно
емитују програм од 6 до 21 час, викендом до поноћи, а на
фреквенцији 98,9 МХз.

своје слабости мора да превазиђе и
да све своје фрустрације и све оно
што је потиснуто у њему, преобрази
у креативност и стваралаштво. То је
сублимација. То је она снага у човеку
која даје смисао свему постојећем.
Религија нас учи да је свакоме
од нас бог показао пут обожења.
Психоанализа и Карл Густав Јунг нам
говори да је то пут индивидуације. И
у једном и у другом случају, заправо,

ради се о истој ствари. Ми морамо да
станемо на тај пут и да почнемо да се
пењемо по тој духовној вертикали
лагано и систематски, па докле
стигнемо, само не смемо тај пут да
напустимо. Једино ћемо тако моћи
себе да остваримо као човека, а то
ће нам бити највећа гаранција да
нисмо живели узалуд.
Јованка Ерски
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РЕКЛИ СУ ЗА „КУЛУ“ У 2016.
Ево шта су познати књижевници изјавили у
разговорима за „Вршачку кулу“ у претходној години:
ЂОРЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ,
АУТОР „СЕНТИМЕНТАЛНИХ ЗАВЕРА“:

начин, у тренутку њеног одвијања, мимо накнадних
интерпретација и вредновања. А видети прошлост на
тај начин већ само по себи имплицира „овладавања
временом“ чији учинак, наравно, зависи пре свега
од вештине писца“

ВЛАДИМИР АРСЕНИЈЕВИЋ,
АУТОР РОМАНА „ТИ И ЈА, АНЂЕЛА“:

НЕНАД НОВАК СТЕФАНОВИЋ,
АУТОР „УБИСТВА У КАПЕТАН МИШИНОЈ“:

„У свој сили порнографије и маркетинга који нас
окружује, способност да осетиш увреду, пожелиш
освету, или пак затражиш нечију пажњу и љубав,
јесте оно што нас још увек чини људима“
ВАЊА БУЛИЋ,
АУТОР КЊИГЕ „ЗАШТО БОГ НЕМА АУТО“:
„Рекао бих да је цивилизација хедонизма и егоизма
на свом врхунцу. Испражњеност од било чега
другог осим од прегнућа за сад и овде, одустајање
од ауторитета у било ком погледу, либерализам
као нова Содома и Гомора. Тај тренутак може да
траје још хиљаду година. Али ће неминовно клатно
цивилизације кренути ка Богу као аксиоматском
принципу“

„Ја нисам начелни мрзитељ друштвених мрежа,
напротив. Али чињеница је да оне уљуљкавају људе
у осећају да нешто чине уједно се не померајући
из својих удобности и да су политичари довољно
виспрени да то виде и злоупотребе. Мислим,
међутим, да би ипак било наивно кривити друштвене
мреже за људске мањкавости па тако и за политичку
пасивност оног дела друштва које би могло да
утиче на корениту измену доминантне друштвене
парадигме“
ИВАНА ДИМИЋ,
АУТОРКА „АРЗАМАСА“:

НЕНАД ГАЈИЋ,
АУТОР ТРИЛОГИЈЕ „БАЈКА НАД БАЈКАМА“:

„Мислим да су данашње породице, посебно у тек
зачетим браковима, ускраћене за радост комшијског
живота. Људи су се отуђили. Нема више радног
времена до 14 часова. Долазе кућама предвече,
преморени, ручају углавном суву храну, у неким
фирмама се потписују интерни уговори са клаузулом
да, кад је реч о женама, неће родити у наредне две
године. Прочитао сам један добар афоризам: „Хтели
сте либерални капитализам. Ево вам га на!“.“
ПЕТАР ГРУЈИЧИЋ,
АУТОР „ГОСПОДАРА ВРЕМЕНА“:

„У овом времену површности и распона пажње
од неколико секунди, парадоксално је да се читају
практично само романи, док су краће форме
озбиљно запостављене. Уз то, читаоци се све више
окрећу серијалима, тражећи што обимније књиге за
своје уживање“

„У економској беди се подилази најнижим
поривима код људи. Зато, уместо културе имамо
забаву и вредности окренуте наглавачке. Историја
показује да неки народи нису успели ни да опстану,
ма како значајне културе да су стајале иза њиховог
идентитета. Ми једино можемо да се трудимо да
своју културу некако очувамо и спасемо. Свако
понаособ, сваког дана“
ИВАН ИВАЧКОВИЋ,
АУТОР „БЕЗВЕРЈА“:

ВЛАДАН МАТИЈЕВИЋ,
АУТОР „СУСРЕТА ПОД НЕОБИЧНИМ ОКОЛНОСТИМА“:

„Једна од предности у писању романа – а можда
је то и главни разлог зашто се романи још увек
толико читају и пишу, упркос огромној конкуренцији
филма и телевизије – јесте та нараторска позиција
која је у стању да у свест читаоца доведе прошлост
у његовом садашњем тренутку, и то на неутралан

„Љубав је љубав и кад није обострана, кад није
срећна“

„Предуго је на снази наопак систем вредности
и човек је одавно почео да га сматра нормалним.
Заправо, кад погледате људску историју, видите да
је то историја насиља и бешчашћа, да је то историја
насртања јачих на слабије. Морал, господство и
племенитост – о херојству да и не говорим – не
блистају као цивилизацијски кодекси, него као
ретки и самим тим драгоцени изузеци“
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РЕКЛИ СУ ЗА „КУЛУ“ У 2016.
ДЕЈАН КАТАЛИНА,
АУТОР РОМАНА „ПРЕЦРТАНИ“:

ИВАН ИВАЊИ,
АУТОР РОМАНА „МОЈ ЛЕПИ ЖИВОТ У ПАКЛУ“:

„Ја сам по природи скептик, али остаје ми да се
надам да ће генерације које долазе имати више
шансе од нас да живе нормалнијим животом. Они
одрастају у другачијем свету, умреженом и чини ми
се много толерантнијем, па верујем да им то може
помоћи да пронађу лепшу и спокојнију егзистенцију.
Сама могућност да неко води аполитичан живот
велики је благослов“

„Што смо старији боље разумемо друге,
опраштамо, блажи смо. Не бих рекао да ствари
постају једноставније, али боље схватамо њихову
сложеност“
ЈЕЛИЦА ГРЕГАНОВИЋ,
АУТОРКА „ОСМЕХА ЗА СВАКИ ДАН“:

БОЈАН ЉУБЕНОВИЋ,
АУТОР „ПИСАМА ИЗ СРБИЈЕ“:

МАЈА ТРИФУНОВИЋ,
АУТОРКА „ПОВРАТКА“:

„Окупира ме свакодневица, све оно у чему нам
живот пролази, с чим нас живот затиче и изненађује
без фанфара и без гласне музике која би најавила
опасност. У тој свакодневици и међу обичним
људима постоје и рат и мир, и хероји и кукавице, и
подвала и поштење“
ЗОРАН С. НИКОЛИЋ,
АУТОР „СМРТИ ЗА ПОНЕТИ“:

„За један народ нема ништа горе него када се
помири са својим мањкавостима и слабостима и
када ни не покушава да их исправи“
ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ,
АУТОР „ОСАМЕ“:

„Мало је ствари које немају своју смешну страну,
које се не могу „поправити“ осмехом“
ЏЕВАД САБЉАКОВИЋ,
АУТОР КЊИГЕ ПРИЧА „ОНИ“:

„Смрт је тема о којој тако много размишљамо, и
о својој и о туђој, а тако мало искрено говоримо,
и зато она тако погубно делује на људе и пре него
наступи. Смрт је неважна, језиво је када она мрачи
живот људима у пуној снази, када иде укорак са
животом. Природно је једино да она траје тај један
секунд, да наступи када јој је и време, да пре тога ми
будемо њени власници, њени контролори, да јој се
не предајемо пре времена“
МИОМИР ПЕТРОВИЋ,
АУТОР „КУЋЕ ОД СОЛИ“:

„Игра, као врхунски израз слободе, суштина је
уметности“

„Приче су као сни. Ако их не напишете у прави
тренутак, ишчезнуће“

„Колико год се грчевито борили да за собом
оставимо траг у времену, наша егзистенција је као
кућа од соли – једна киша је може уништити“
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ЗАНИМЉИВОСТИ ЗА ПОЧЕТАК ГОДИНЕ

КАКО СМО ИСПРАТИЛИ СТАРУ И
ДОЧЕКАЛИ НОВУ ГОДИНУ

Да ли сте знали ко на планети највише
воли Нову годину? Ако као критеријум
узмемо податак ко је у најлуђој ноћи
најдуже остао будан, онда титула одлази
Русима. Прате их Украјинци и Аргентинци,
а најраније у кревет одлазе Кинези и
Израелци. Сваки други човек је један
новогодишњи поклон проследио даље.
Први на листи дарова које људи прослеђују
су чарапе, па убудуће пазите шта поклањате
најближима!
Скоро милијарду становника планете
било је „приковано“ за мале екране, а у
поноћ је 61 одсто људи пожелело жељу.
Да нисмо окорели материјалисти, доказује
податак да би 60 одсто људи више волело да
се у поноћ пољуби са неким посебним него
да добије нови лаптоп. Младима није лако

– сваки четврти омладинац млађи од 25
година у најлуђој ноћи се посвађа са неким,
сваки осми раскине везу, а 40 одсто се 1.
јануара пробуди са неидентификованим
повредама од лудовања.
Где је одржана најлуђа новогодишња
журка на свету, не зна се, али најскупља је
организована за дочек 2010. године на једној
јахти. Кормилар је био Роман Абрамович
који је за то задовољство потрошио праву
ситницу, 7,6 милиона долара. Јео се суши и
кавијар, пио се кристал, а у томе су уживали
Бон Џови, Џими Чу, Марк Џејкобс.
Најскупља празнична вечера послужена
је у Великој јабуци, у Емпајер кући
бифтека где су се на прошлогодишњем
новогодишњим менију налазили Дон
перињон, кавијар, крабе, шкољке, јастог,

бифтек са пиреом од белих тартуфа и крембруле заливен најпознатијим винима. Цена
је била тричавих 21.000 долара. Велики
број Њујорчана ипак практикује бесплатну
варијанту, дочек на Тајм скверу. Воде рачуна
о четвороточкашима, јер према подацима
америчке националне компаније, више
аутомобила је украдено у најлуђој ноћи
него било ког другог дана.
Британци су, пак, забринути за своје
новчанике. Британска престоница једна
је од најскупљих на старом континенту за
дочек Нове године, чак 190 одсто скупља
од других европских градова. А просечан
Британац у новогодишњој ноћи потроши
200 фунти.
Извор: Новости
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ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић

2. Зовем се мама, Јелица Грегановић
3. Шпијунка, Пауло Коељо
4. Жена, Симонида Милојковић
5. Марта Смарт и вашар загонетки,
Урош Петровић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Марта Смарт и вашар загонетки,
Урош Петровић

НОВОГОДИШЊЕ КУПАЊЕ У
ЛЕДЕНОМ СЕВЕРНОМ МОРУ

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
3. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз
Пишон
4. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
Хиљаде људи храбро су запливале
са холандске обале Северног мора, док
се у Француској близу Данкерка 500
костимираних пливача бацило у воду.
У Схевенингену, близу Хага, где
је 1. јануара организовано „највеће
новогодишње купање на свету“, хиљаде
пливача са наранџастим капама за купање
бацилo су се у подне у таласе уз ратне

покличе и брзо изашло из воде у којој је
измерено седам степени Целзијуса. Млади у
костимима горила, банана или суперјунака
скакутали су како би се угрејали и затим
обукли купаће костиме при спољној
температури од 5 степени, преноси Хина.
„Свежи начин за улазак у нову годину“,
оценила је једна купачица.
У 57. новогодишњем купању учествовало

је око 52.000 људи на 142 места у Холандији
као и на 22 другa места у свету, од Аустралије
до Гамбије.
У Француској је било 500 одважних близу
Данкерка, а најодважнији су се купали и у
Канади.
Извор: РТС

1. Александриа – Пусти свијет
2. Сассја – Њемица
3. Хајвеј – Луд
4. Артан Лили – Само ја
5. Сајси – Локал београдизам

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

ИЗЛОЖБА ДОМИНИКЕ МОРАРИУ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

„МЕМОРАРИУМ“ ЗА СУНЧАН ДАН

Током јануара Вршчани су у прилици
да у згради Конкордије у Градском
музеју Вршца, погледају изложбу радова
Доминике Морариу, академске уметнице.
Ова изложба представља део поставке
изложене у Галерији СКЦ у Београду, а
чине је принтови на клириту, рађени током
2016. године, из циклуса под називом
„МеМОРАРИУм“. Реализацију изложбе
суфинансирањем је помогао Град Вршац.
„Заснована на креативној игри
сегментима облика и сећања из
својеврсног
хербаријума-дневника,
дела представљена на овој изложби
за исходиште имају личну причу,
епизоду из живота уметнице, обележену
посебном, искреном и интензивном
заинтересованошћу за свет биљака, за
„законитости и различитости“ тог света,
„лепоту структуре и облика“, „чудесне
моћи исцељења“... Вешто скован назив
изложбе не само што потврђује напомену
о личној причи, већ несумњиво одражава
нарочите
значењске
консеквенце
искуства које иза ње стоји, а које је и
искуство интроспекције и рефлексије.
Коинциденција или не – логика скривена
иза структуре одабраног термина поклапа
се с логиком визуелних креација пред
нашим очима“, каже Весна Милановић у
предговору за каталог изложбе.
Препорука ауторке је да се изложба
погледа по сунчаном дану, због потпунијег

сагледавања изложених радова.
- Бачена сенка одштампаних клирита,
саставни је део рада, и представља
још једну његову димензију, ликовно
и симболички. Она представља игру
светлом, тако што нанос боје негде
пропушта а негде зауставља сноп светла,
и на известан начин представља негатив
презентованог рада. Овако сагледани
радови у себи садрже неке могуће

покушаје да се одреде позитивне и
негативне појаве, да се оне разумеју и
употребе у сврху ликовног рада. Игре
светлом су занимљивије, утолико што је
оно често непредвидиво и независно,
а ликовном раду, у неким ситуацијама,
може дати потпуно другу димензију –
објашњава ауторка изложбе Доминика
Морариу.

Т.С.

НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ У ПРОСТОРИЈАМА ВРШАЧКИХ БОРАЦА

УСПЕШНА ГОДИНА СУБНОР-А

Руководство и чланови СУБНОР-а
Града Вршца обележили су још једну
успешну годину пригодном прославом,
новогодишњим коктелом и пријемом
нових чланова, у просторијама овог
вршачког удружења, у Сали хероја, 28.
децембра.
На свечаности су уручене захвалнице
члановима за активан допринос
у остваривању циљева и задатка
прокламованих Статутом СУБНОР Србије и
годишњим програмом рада СУБНОР Града
Вршца за 2016.годину.
Према речима Драгољуба Ђорђевића,
председника Градског одбора СУБНОР-а
Вршац, током октобра, новембра и
децембра месеца прошле године,
СУБНОР-у су приступила 52 нова члана,
којима су коктелу, на свечан начин,
уручене чланске књижице.
Тако је ојачан антифашистички
корпус, што је залог трајања наше
организације и борбе за остварење
идеала мира и слободе, као и очувања
историјске истине о Другом светском
рату и ослободилачким ратовима српског
народа кроз векове, наглашава Ђорђевић.
Он се обратио присутнима и у

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Уручене захвалнице и чланске карте новим члановима
краћем осврту на активности у 2016.
години, истакао допринос СУБНОР-а у
унапређењу јавног живота, као и то да
је, својим деловањем, СУБНОР Града
Вршца, постао утицајан и респектабилан
чинилац свакодневних збивања и једна
од најбољих организација у многољудној
породици СУБНОР Србије.
То је и комплимент, али
обавеза за још већа прегнућа, истакао је

Ђорђевић и додао да је нова 2017. година
прилика за нова доказивања и остварење
жељених успеха.
Руководство и чланови СУБНОР-а
упутили су срдачне честитке и
најлепше жеље, поводом наступајућих
новогодишњих празника,свим грађанима
Вршца.
Ј.Е.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

ОТВОРЕНА ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА
Ученици Пољопривредне школе
„Вршац“ добили су нову, савремену
хемијску лабораторију за обављање
практичне наставе, која је званично
отворена пар дана пред крај 2016. године.
Свечаном чину предавања хемијске
лабораторије ђацима ове вршачке школе
присуствовали су представници градске
власти.
- Ово је веома важна инвестиција за
Пољопривредну школу „Вршац“, јер се
досадашња настава одвијала у неусловним
просторијама у школском подруму, тако да
је свима нама било важно да се овај посао
што пре заврши и обезбеде услови који
ће побољшати и сам ток наставе, рекла
је Маријана Голомеић, чланица Градског
већа задужена за образовање. Град је
за ову важну инвестицију определио
око два милиона динара, из средства
самодоприноса.
Пројекат је подразумевао адаптирање,
комплетно
санирање
некадашњих
школских учионица и њихово опремање
како неопходном инфраструктуром,
тако и лабораторијском опремом за
одвијање практичне наставе за хемијске
и технолошке предмете за ученике

VIN

PING

прехрамбене и пољопривредне струке.
Урађене су електро инсталације, уведена
водоводна, канализациона и гасна мрежа,
замењена је столарија, постављени
нови подови, адекватни за потребе
лабораторије, набављен лабораторијски
намештај.
Срђан
Клиска,
директор
Пољопривредне школе „Вршац“, изразио
је задовољство што школа најзад има
нове просторије хемијске лабораторије,
комплетно опремљене за рад ђака и
њихових професора.
Један део опреме обезбеђен је
од Покрајине, а најсавременији хемијски
инструменти су донација Европске уније
кроз пројекат побољшања услова рада
у средњем стручном образовању у
Србији, нагласио је Клиска. Недавно смо
конкурисали и за средства за опремање
преко једног међународног пројекта,
тако да Школа сада има две хемијске
лабораторије
по
најсавременијим
стандардима школства. Истовремено,
направљено је и спремиште за скупе
инструменте и опасне материје.
Пољопривредна школа „Вршац“
интензивно и вредно ради на побољшању

услова
за
спровођење
наставе.
Реализовани су бројни пројекти током
ове школске године, међу којима је и
опремање свих школских учионица
мултимедијалним средствима за наставу.
Набављене су такозване „беле табле“
средствима Града Вршца, а Покрајина
је обезбедила носаче за пројекторе и
столове за рачунаре. Такође, школа је
Пољопривредна школа „Вршац“ набавила
је, сопственим средствима, пет рачунара,
а исто толико компјутера донирала је и
Ерсте банка.
Ј.Е.

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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Традиционално
паљење
бадњака на Бадње вече одржано је 6.
јануара у православним храмовима
у Вршцу. Као и претходних година,
највећи број верника окупио
се у Саборној цркви, у чијој је
порти паљен бадњак. Божићну
литургију служио је владика

ФОТОРЕПОРТАЖА
банатски Никанор, а освећење и
паљене бадњака приређено је и у
Владичанском двору и Успенској
(Малој) цркви. Ове године, за
Божић је организована и представа
за децу „Најлепша Божићна жеља“ у
сали Црквене општине Вршац.
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ПРАВОСЛАВНИ В

ПАЉЕЊЕ БАДЊАКА У ПРАВОСЛАВНИМ ХРАМОВИМА У ВРШЦУ

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВЕРНИЦИ ПРОСЛАВИЛИ БОЖИЋ
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

MAGYAR TÜKÖR

Az oldalt készítette: JENOVAY LAJOS

Ez volt 2016.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

A MÚLT ÉV ÁTTEKINTÉSE KÉPEKBEN ÉS SZÖVEGBEN

Január
Január 22-én a Magyar kultúra napját ünnepeltük, ez alkalomból Nagybecskereken és
Muzslyán is alkalmi műsort tartottak. Nagybecskereken a műsor a Himnusz hangjaival
vette kezdetét, melyet az Emmanuel Kamarakórus adott elő. A kórus előadásában a közönség Szívből köszönöm, Zerkovitz Béla: Ez a föld
az enyém, Offenbach: Barcarole, Bárdos Lajos:
Tábortűz, Wolf Péter: Ave Maria szerzeményeit
hallhatta. Vezényelt Konrád Emma, szólót énekelt Mészáros Violetta és zongorán kísért Rontó
Márta.Széchényi István születésének a 225. évfordulójára és a Szózat megírásának a 180. évfordulójára is emlékeztek.
Muzslyán mgr. Hallai Zoltán helytörténész,
a Szervó Mihály Általános Iskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntő beszédében kiemelte, hogy egy nemzet akkor tud talpon
maradni és közösségben gondolkodni, ha megőrzi anyanyelvét, kultúráját és hagyományait.
A beszédet követő alkalmi műsorban szavalatokkal és nárépdalokkal bemutatkoztak az iskola mindkét épületének alsós és felsős diákjai,

Február
Nagybecskereken február 8-án a fő utcán
Nagy Imre a Prosperitati Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke megnyitotta az alapítvány
irodáját, ahol a potenciális pályázók részletes
felvilágosítást kaphatnak a pályázati folyamatok felől. A Prosperitati Alapítvány, mint közösségfejlesztési alapítvány fő célja, hogy segítse a
vajdasági magyar közösség szülőföldön történő boldogulását.
Március
Magyarittabén március 15-én felavatták az
újonnan felállított Kossuth-szobrot, ugyanis a

régi szobrot 2015. nagypéntekének hajnalán ismeretlen tettesek ellopták. A szobor a Magyar
Nemzeti Tanács jóvoltából készült el újra. A leleplezett szobor a soltvadkerti Kossuth szobor
öntőmintája alapján készült el újra, ugyanis ez
a Kossuth-szobor, amely szintén Horvay János
szobrászművész alkotása, hasonlított a legnagyobb mértékben a tavaly ellopott magyarittabei Kossuth-szoborhoz.
A szobrot Hajnal Jenő a Magyar nemzeti
Tanács elnöke, Petes Béla magyarittabei helyi
közösség tanácsának elnöke, Lehoczki Ferenc
Soldvatkert polgármestere, és Békés alpolgármestere leplezték le.
Április
Áprilisban ismét urnák elé járultunk. Új köztársasági, új tartományi és új ömkormányzati
vezetést vállasztottunk. Az eredmények minden szinten a Szerb Haladó párt fölényes győzelmét hozták. Ami az önkormányzati eredményeket illeti a nagybecskereki képviselő-testületben az elkövetkező 4 évben a Szerb Haladó
Pártnak 35 tanácsnoka lesz. Második helyen a
Szerb Szocialista Párt köré csoportosuló koalíció
lett 9 tanácsnokkal. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga 7 helyhez jutott, a Szerb Radikális Párt
és az Elég volt mozgalom 5-5 tanácsnoki helyhez jutott, míg a Demokrata Párt 4 képviselőt
küldhet az önkormányzatba. A Vajdasági Magyar Szövetség megtartotta 2 tanácsnoki helyét.
Május
Bega 2016. néven tartották meg Nagybecskerek főterén a hadsereg, illetve a győzelem napi
központi ünnepséget május 9-én. A katonai felvonuláson jelen volt Tomislav Nikolić köztársasági elnök, Ljubiša Diković vezérkari főnök,
valamint a kormány több tagja. A díszfelvonu-

»A magyarittabéi Kossuth-szobor leleplezése
láson több mint 1300 katona vett részt, köztük
a díszgárda tagjai is.
Június
Június 11-én és 12-én Torda volt a vajdasági
művelődési élet központja, ugyanis 1985. után
ismét ez a település volt a házigazdája a vajdasági magyarság népzenei és néptánci seregszemléjének a XL. Durindónak és LIII. Gyöngyösbokrétának.
Július
Engler Lajos- Lali kosárlabda pályát kapott.
Július 1-én ünnepélyes keretek között nyitották
meg a Kisamerika városrészben található katonai
sportlétesítményen a felújított kosárlabda pályát.
A pályát maga a névadó Engler Lajos-Lali nyitotta
meg, aki az 56-ban Jugoszláv bajnok kosárlabda
csapat és az akkori válogatott oszlopos tagja volt.

Augusztus
Augusztus első hétvégéjén Muzslya helyi
közösség tanácsának küldöttsége a magyarországi Mátramindszentre látogatott, ahol a sorrendben hetedik falunapi ünnepség keretében
aláírták a két helység közötti testvértelepülési
szerződést. A szerződés értelmében a muzslyai
és mátramindszenti civil szervezetek, egyesületek és intézmények a közeljövőben arra fognak törekedni, hogy szoros baráti együttműködést alakítsanak ki.ж
Szeptember
Szeptember 7-én a nagybecskereki levéltár
kiállítótermében Az autó mely kerekekre állította a világot címmel kiállítás nyít, amely a híres
Ford-T modellt mutatja be. A kiállítás, melyet
Čedomir Janjić Nagybecskerek polgármestere
és Farkas Éva Erzsébet Makó polgármester aszszonya nyitották meg, a makói József Attila múzeum és a Nagybecskereki Levéltár együttműködésének köszönve valósulhatott meg. Makó
városának képviselői Farkas Éva Erzsébet vezetésével a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolát is felkeresték.
Október
Októberben ismét egy szoboravatási ünnepség tanúi lehettünk, ugyanis a felújított eleméri Szent Ágoston templomban és a nagybecskereki püspökség által kezdeményezett Kiss
Ernő honvédtábornok szobrának felavatásával került sor október 6-án az aradi vértanúk
emlékére, a nemzeti gyásznapunk alkalmából szervezett vajdasági magyarság központi
megemlékezésre.
November
November 17-én ünnepélyes keretek között
megnyitották a szentmihályi Sonja Marinković
Általános Iskola tornatermét. Az avató ünnepségen a szalagot Čedomir Janjić Nagybecskerek polgármestere, Vladimir Batez Tartományi
Ifjúsági és Sport titkár, valamint Tóth Ernő a
szentmihályi HK tanácsának elnöke vágták át.
December
2016. december 10-én elhunyt msgr. Huzsvár László kiérdemesült nagybecskereki megyéspüspök . Az első megyéspüspökünk földi maradványait december 14-én a nagybecskereki székesegyházban helzeyték örök nyugalomra.

»Katonai seregszemle a város főterén

»Az együttműködési megállapodás aláírása

» Az eleméri Kiss-szobor

»A nagybecskereki táncosok Tordán
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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. 013/807337 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. 062/88924-67.
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. 064/459-6804 или 210-16-40.
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. 065/54220-82.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/03435-33.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан стан
од 64м2 у улици Вука Караџића
4, цг, тел, кабловска, комплетно
реновиран (све ново). Тел. 066/5148-254.
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. 064/9664-709 и 069/211-95-65.
На продају кућа на
Гудуричком путу или замена
за стан или мању кућу у Вршцу
или Панчеву.Тел. 064/168-5894.
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. 064/248-7691 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. 805095
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/1511-983.
Продајем новију кућу
у Вршцу, сређена, ПВЦ
столарија,
комплетна
инфраструктура. Могућност
исплате у ратама. Тел. 060/6607-901.
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. 064/429-5483.
На продају сређена кућа
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од 100 квадрата у близини
центра града. У ул. Николе
Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/2717-446.
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. 064/1246-099 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.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи
плац, струја, вода, плин,
канализација. Повољно. Тел.
064/35-12-026.
У Избишту продајме кућу,
новија градња (приземље
и спрат)100 м2, 18 ари плац,
башта и помоћни објекти,
вода, струја. Тел. 064/456-0105.
Продајем
једнособан
стан у Никите Толстоја 1.
Приземље. Цена по договору.
Тел. 893-116 и 063/85-73-135
У Избишту кућа на
продају,
нова
градња,
приземље плус спрат 100м2,
плац 18 ари са помоћним
зградама и баштом. Тел.
064456-01-05.
Продајем
стан
31
м2,строги центар града, код
Владикиног двора, Данила
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах усељива без улагања.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу града,
поред асфалтног пута за
Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
На продају сређена кућа
у Улици Николе Тесле 49. Кућа
има 100 квадрата, такође
има сређено двориште са 2
помоћне просторије. Цена
38.000 евра. Тел. 064/27-17446.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем
кућу
са
окућницом у Избишту, Вељка
Радукића 36. Тел. 064/588-6839.
Продајем2,5
ланца
земље
потез
Кевериш,
удара у асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Продајем
кућу
у
Маргитском насељу, изграђена
на плацу од 335 м2. Кућа је
новије градње, ПВЦ столарија,
централно грејање, паркети,
гаража за 2 аута. Могућа
замена за стан са доплатом.
Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова
градња, приземље и спрат
100м2, плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2
у центру (код Вука Караџић
школе)
ул.
Светозара
Милетића 2. Тел. 062/282-112
или 069/417-28-49.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око
110м2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807м2. Кућа
је легализована, (дневни
боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом
и поткровље) вода, струја
и канализац. Има пољски
wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55м2,
ул.
Феликса
Милекера
20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-9749.
На продају кућа од 100м2
саграђена у близини центра
града са мањим двориштем
и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан
стан у центру Вршца, 30м2
и подрум 80 м2, приземље,
а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.

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. 064/26779-76.
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 062/16035-25.
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. 064/38-92738.
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. 065/238-9383.
Издајем стан у центру
Вршца
за
студенткиње
или ученице. Засебан улаз,
одвојене
комуналије,
централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/7891014
Издајем
намештен
трособан стан са два купатила
у Хемограду. Погодан за
породицу или две три девојке.
Тел. 013/836-847 и 063/782-3526.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/814-8571.
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. 064/837-2635.
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
Издајем
намештен
трособан стан у Првомајској 77
и једнособан намештен стан.
Тел. 837-513, 062/160-35-25 и
063/877-99-85.
Издајем намештен стан 51
м2 на Новом Београду, може
и за студенте. Тел. 064/ 51-52245.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена,
има климу, кабловску, плин.
Бихаћка 81 а. Повољно. Тел.
062/422-562.
Издајем двособан стан 65
квадрата, у кући,у улици Јанка
Халабуре, изнад Миленијума.
Први спрат, посебан улаз,
потпуно намештен, централно
грејање (одвојен плински
котао), одвојена струја и
комуналије, телефон, клима,
Д3 кабловска, интернет, веш и
судо машина. Одмах усељиво.
065 3347 305
Издајем гарсоњеру у
Панчеву, намештену, центар,
за једну особу или млађи пар.
Тел. 061/195-42-91.
Издајем једнособан стан,
Вршац, Призренска 39. Тел.
834-678 и 063/86-88-049.
Издајем
намештену
гарсоњеру у Вршцу, ул.
Доситејева 7. Тел 062/160-35-25
и 063/877-99-85.
На продају кућа у улици
Иве Милутиновића 160а.
Повољно. Тел. 064/598 - 3898

РАЗНО

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.

У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у
боји. Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну гитару
одличног звука.Тел. 21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40
евра. Тел. 064/123-17-56.
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. 064/12317-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
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.062-437236
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
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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. 013-2101-623 и 063/482-418.
Купујем електрични шпорет,
кухињски сто и орман. Тел.063/73392-47.
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. 061187- 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. 063/482418.
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
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.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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.
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 ; 063/7422-013 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 Тошибасателит 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,. 064/42906-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-5720.
На продају 4 челичне фелне
13 од опел корсе, електрични
шпорет са четири рингле. Тел.
064/665-88-04 и 832-027.
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.
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 добро очуван
казан за ракију од 100 литара
(свега 7 казана печено), казан је
плитак а широк са комплетним
додацима. 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. 065/3355-343
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,

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 4. do 10. јануара на територији Града Вршца преминуло
је 25 лица:
Славко Мунћан( 1954), Анђелка Стојмиров ( 1933), Нада Максимов
(1947), Зора Вујанов (1945),
Ђурица Карабаш ( 1933), Мирчета Росић (1950), Душан Ђурић
(1931), Ирена Орц (1934), Божица Младеновић (1938), Зора Бабин
(1935), Ержебет Богош (1932), Милан Стојанов (1963), Софија Пејић
(1935), Јелена Стефановић (1935), Радосав Томић (1929), Јована
Константин (2016), Аурика Туртуреа (1942), Милена Рашић (1938),
Живка Веселиновић (1937), Даница Мркобрада (1927), Густи Макарин(
1926), Никола Божић (1936), Петар Простран (1933), Милка Милошевић
( 1933), Херта Деспот (1940).

унутрашња врата. Тел. 065/803-1606.
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. 2101-623 063/482418.
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.
Продајем три дрвена двокрилна
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад. Тел.
065/20-30-750.
Продајем пластично буре за купус
од 120 л. коришћено једну сезону.
Цена 600 дин. Тел. 013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг и
навише. Продајем половне дрвене
прозоре, дупло стакло, добро
очувани. Тел. 063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-84
и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем фрижидер, електрични
шпорет, регал, сто за телевизор,
мали прозор са шалоном, кревет за
једну особу без мадраца, витрину за
књигедве дводелне судопере. Тел.
061/18-44-316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807793.
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица пећ,
плински сат и редуктор, бутан боца

од 5 кг и 3кг, патике кожне број
44, бунда крзнена женска број
42, јакну женску кожну број 44.
Тел. 064/168-58-94.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
замрзивач
сандучар 400л. исправан. Тел.
064/18-65-244.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000
дин.), Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“
Bosch (3.500 дин.). Све заједно
10.000 дин. Тел. 061/88-249-88.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и
013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за
сечење дрва, дасака и летви
до 12 цм.), 6 комади буради од
куване пластике 120 литара,
дрвену бурад од 30 и 50
литара, детелину у количини
од 500 снопова по 5 кг,
пластичну бурад од 50 литара
(6 комада), пиротски ћилим
нов велики, спортски бицикл.
Тел. 064/47728-40 и 069/29069-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор
„Лабин
прогрес“ 14 кс. Тел. 061/11256-98.
Продајем фелне за опел
астру, фелне су оригиналне
челичне, опелове ЕТ 39,14Р у
одличном стању, 3 комада са
старијим гумама. Тел. 064/13084-90.
Продајем замрзивач са
фиокама, два ТВ сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
Дормео
душек мемори силвер нов.
Трпезариски сто и шест
столица,
половно.
Тел.
064/390-62-76.
Орем
и
култивирам
мање баште и трављаке
мото култиватором. Вршац
и околина. Цена договор.
Повољно. Тел. 063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу и југо,
роштиљ на струју, ТВ „Филипс“,

ауто куку, Бутан боцу 3 кг, кожне
патике 43. Тел. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060020-83-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателитЦ75Д-а, 17 инча,
са ласерским штампачем
идва тучана радијатора са по
двадесет ребара. Тел. 063/86297-49.
Продајем
замрзивач
сандучардрвени регал са
столом, шиваћу машину „Багат“
и вунени тепих. Тел. 064/18-65244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
Продајем пећ на дрва
„Крека“, веш машину „Бош“,
брачни кревет, тросед и
фотеље, стилски сто и столице,
диван- отоман, плинску пећ,
прозор и храстова врата. Тел.
063/266-096.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30750.
Продајем храстови сто
120х80+ 2х40 и 6 столица ,
лепо и очувано. Тел. 831-594
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/18652-44

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
.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
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел.
060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла
„пони“. Повољно. Тел. 28-32536.

Општинска управа општине Пландиште на основу члана 11., а у вези са чланом
23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе
Обавештава се заинтересована јавност да је Општинској управи општине
Пландиште поднет захтев за издавање интегрисане дозволе оператера
„ВИНДИЈА“ д.о.о. ЛАЈКОВАЦ, Београдски пут 37, Фарма Пландиште,
Зрењанински пут бб, Пландиште, број захтева: 501-32/2014-01-IV, за рад
Фарме бројлера у Пландишту, број катастарске парцеле 2039/2 КО Пландиште.
Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у
просторијама Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 6,
сваког радног дана од 10-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за издавање
интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог
обавештења.
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ФЕСТИВАЛИ, ИЗЛОЖБЕ, ЈУБИЛЕЈИ...

Подсећање на догађаје који су
обележили културну сцену Вршца у
претходној години.

ЈАНУАР

Претходна година за Народно
позориште „Стерија“ започела је наставком
активности у оквиру пројекта „Позориште
као место инклузије“. У оквиру пројекта
којим су обухваћене различите угрожене
групе, у вршачком театру одржан је низ
креативних радионица, а као њихов
резултат постављено је и неколико
нових представа на репертоар вршачког
позоришта.

Током јануара 2016. године, Вршчани
су имали прилике да у Градском музеју у
згради Конкордије погледају поставку из
збирке Међународног тријенала графике,
реномиране културне манифестације која
се одржава у Београду и представља дела
аутора из читавог света.

ФЕБРУАР

Народно
позориште
„Стерија“
прославило је 10. фебруара свој Дан.
Прославу је обележио низ догађаја, међу
којима и премијера представе „Ана Франк“
у режији Влатка Илића.
У фебруару је свој други рођендан
прославило и Удружење „Тачка сусретања“
које је током две године успешног рада
Вршчанима представило бројна књижевна
дружења, изложбе, перформансе...

Руски царски балет приредио је балетски
спектакл у Центру Миленијум извевши

„Лабудово језеро“ Петра Иљича Чајковског.
Сјајан ансамбл и солисти пред пуном
двораном Центра Миленијум оправдали
су репутацију најпознатије руске балетске
школе.

ноћи и понудиле разноврсне програме
прилагођене различитим интересовањима
и узрастима.

МАРТ

Народно
позориште
„Стерија“
обележило је 20. март, Светски дан
позоришта за децу и младе.

Књижара из ланца Делфи у Вршцу
понела је име великог српског песника,
славног Вршчанина Васка Попе.
Крајем маја, Вршац је традиционално
дисао у ритму џеза. У оквиру 12.
Интернационалног jazz & blues фестивала
„Jazztronic 2016“, у Народном позоришту
„Стерија“ на џез сцени у великој сали и
блуз сцени у фоајеу одржано је седам
наступа врхунских музичара из Србије и
иностранства.

Светски дан поезије, 21. март, обележен
је перформансима и поетским вечерима
у Књижевној општини Вршац и Градској
библиотеци.

АПРИЛ

У згради Конкордије у Градском музеју
Вршац отворена је изложба у част Јована
Стерије Поповића, поводом 210 година од
његовог рођења. Изложбу „Јован Стерија
Поповић: Четири фигуре“ аутора проф. др
Зорице Несторовић и ликовног уметника

ЈУН

Књижевна општина Вршац приредила
је поводом Светског дана књиге књижевни
перформанс.
Вршачки
књижевници
представили су публици своје песме
и прозна остварења, а КОВ је даривао
публици и случајним пролазницима своја
издања.

МАЈ

У складу са датумом који је одредила
Европска Ноћ музеја са седиштем у Паризу,
21. маја у Вршцу је одржана још једна Ноћ
музеја. Галерије су оживеле у још једној

мр Игора Степанчића, пратио је и програм
који су припремили професори и ђаци
Музичке школе „Јосиф Маринковић“, као и
глумци Народног позоришта „Стерија“.

У Градском музеју Вршац је почетком
јуна отворен 39. Годишњи скуп Српског
археолошког друштва, сусрет једног од
најстаријих струковних удружења у Србији,
основаног 1883. године.
„Тачка сусретања“ представила је
путничку трибину „Од циклопутника до
циклономада“, угостивши чувену Снежану
Радојичић, списатељицу која је 2011. године
започела необичну авантуру – путовање
бициклом око света, које се у међувремену
претворило у номадски живот.

Основан је нови фестивал под називом
„ЦирКулирање“, манифестација током које
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је представљен низ уметничких, спортских
и забавних програма на неколико локација
у граду.

Радомиру Андрићу уручена је песничка
награда „Васко Попа“. Андрићу је признање
додељено за збирку песама под називом
„Осим једне ствари“ која је према оцени
жирија, најбоља књига поезије на српском
језику за 2015. годину.
Народно позориште „Стерија“ доделило
је награде „Иван Вуков“ глумцима Неди
Грубиша и Срђану Радивојевићу.
У Градском музеју Вршац отворена је
изложба фотографија под називом „Албум
сећања на наше претке из Првог светског
рата“ коју је организовао Савез потомака
ратника Србије 1912 – 1920. године.

ЈУЛ

Од 10. до 13. јула одржан је 19. по реду
Међународни фестивал „Вршачки венац“.
Током четири фестивалска дана, публици су
се представили ансамбли из Србије, али и
осам других земаља.

филмски програм организовани су на
три локације: у Дому омладине, Тачки
сусретања и Клубу Изазов. На све три
локације програм су пратиле и дигиталне
изложбе:„Фотоморгана Ветроград“ – групна
изложба фотографија и „Вршац некад и сад“
– изложба удружења „Феликс Милекер“.

1919

ОКТОБАР

Међународни
фестивал
класике
„Вршачка позоришна јесен“ одржан је по
24. пут. Под геслом „Класика: и отров и лек“,
публика је погледала седам позоришних
остварења у такмичарској селекцији, али
и низ пратећих програма. Тријумфовала
је представа „Родољупци“ Јована Стерије
Поповића у режији Андраша Урбана и
извођењу Народног позоришта Београд.

Одржана је 15. Октобарска ликовна
колонија „Моја вода“, а своје радове
на завршној изложби је представило
осамнаесторо учесника.

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

DOO

KeramikA

СЕПТЕМБАР

Поводом обележавања 210. годишњице
Стеријиног рођења, Књижевна општина
Вршац и Градски музеј Вршац у сарадњи са
Библиотеком града Београда, организовали
су изложбу посвећену Јовану Стерији
Поповићу. Ауторка изложбе била је Олга
Красић
Марјановић,
библиотекарка
саветница Библиотеке града Београда,
док је дизајн изложбе урадила Снежана
Рајковић.

НОВЕМБАР

Удружење
„Тачка
сусретања“
организовало је сурет под називом
„Изабери једно место“ са познатом
књижевницом Јеленом Ленголд.

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

Неколико младих људи дошло је на
несвакидашњу идеју и организовало
биоскоп на отвореном, и то у шуми, на
Вршачком брегу. Такозвани „Форест
синема“ организован у сарадњи са Клубом
екстремних спортова „Изазов“.

АВГУСТ

Културни центар Вршац у сарадњи
са Амбасадом Краљевине Холандије у
Београду и Италијанским институтом
за културу у Београду, организовао је у
августу Дане Холандије у Вршцу, а затим и
Дане италијанске културе. У просторијама
некадашњег Дома војске представљене
су изложбе фотографија и приређене
пројекције филмова.

Књижевна општина Вршац организовала
је по пети пут књижевну манифестацију
у знак сећања на свог дугогодишњег
председника и главног уредника –
Септембарске дане Петру Крдуа. Крдуови
поштоваоци и љубитељи књижевности
имали су прилику да присуствују
књижевним промоцијама, али и да
погледају изложбу мало познатих ликовних
радова Петру Крдуа, изложбу цртежа и
пастела под називом „Обриси муње“.

ДЕЦЕМБАР

Роман „Малтерего – Књига прва:
Рубикова столица“, аутора Марка Шелића
Марчела, познатог музичара и књижевника,
промовисан је 12. децембра у „Тачки
сусретања“.
Јубиларна
петнаеста
регионална
манифестација Ноћ књиге у организацији
Лагуне и књижара Делфи, одржана је и у
Вршцу, 16. децембра.

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Јединствени мултимедијални фестивал
локалних аутора под називом „Ветроград“
одржан је и по трећи пут, а концерти,
трибине, изложбе, ди-џеј наступи и

У „Салону код Порте“ одржано је
књижевно вече под називом „Између
крајности“, а гости „Тачке сусретања“ били
су великани савремене књижевне сцене,
писци Вуле Журић и Мухарем Баздуљ.

У децембру је још једном уручена
Европска награда за поезију „Петру Крду“,
коју додељује Књижевна општина Вршац.
Лауреат за 2016. годину је македонска
песникиња која живи у Словенији, Лидија
Димковска.

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

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 41, 31. МАРТ 1978.

ГАНДИ РЕУБЕН ИЗ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

Негде од средине децембра прошле године, у интернату
вршачке Пољопривредне школе налази се 53 ученика из
пријатељске Нигерије. Они сада у тој школи уче наш језик,
а од септембра ове године почеће да прате и стручне
предмете. О томе како се он и његове колеге осећају у
новој средини разговарали смо са 23-годишњим Гандијем
Реубеном.
-Нама проблема, спремно је наше прво питање
дочекао Ганди, услови смештаја и учења су изврсни. Сада
упознајемо ваш језик. Надамо се да ћемо у септембру
почети да учимо стручне предмете, због којих смо, у
ствари, и дошли из далеке Нигерије. Иначе, могао сам,
што се тиче мог школовања, да бирам између неколико
земаља. Определио сам се у долазак у Југославију из више
разлога, али је овај најважнији (а сигуран сам да је тако и
на целом афричком континенту) Југославија ужива велики
углед. Народи Африке изузетно цене свог истинског
пријатеља, друга Тита. О њему сам ја још као босоног
дечак слушао приче од родитеља и срећан сам што се сада
налазим у његовој земљи. У Вршцу се пријатно осећамо,
људи су овде срдачни.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 13, БРОЈ 176, 27. МАЈ 1987.

ЖЕЉКО НАЈБОЉИ У ЈУГОСЛАВИЈИ

Тринаестогодишњи пионир Жељко Кикош, члан Рвачког
клуба „Локомотива“ из Вршца победио је у категорији до
55 килограма на познатој рвачкој приредби „На Титовом
путу“ која је одржана у Сесветама. На овој спортској
манифестацији, која се сваке године организује поводом
Дана младости, учествују најперспективнији рвачи из свих
република и покрајина.
Све запаженији рад са пионирима, којим руководи
Владимир Кочовски и Радомир Бенин, резултирао је
тријумфом дванаестогодишњег Срећка Остојића на
првенству Војводине. Остојић се у категорији до 37
килограма борио и у Сесветама где је освојио шесто место.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 408, 26. МАРТ 1997.

НОВИХ 70 ХЕКТАРА РИБЊАКА

Јесенас је из рибњака предузећа „Рибарство“ из Вршачких
Ритова изловљено око 400.000 килограма конзумне рибе,
највише шарана. Крајем марта кренуло се и са изловом
једногодишње и двогодишње млађи који је недавно
завршен.
Иако нам у излову време није ишло „на руку“ , изловили
смо око 150.000 килограма двогодишње млађи од којих
је 100.000 килограма за сопствене потребе и око 5.000
килограма једногодишње млађи, истиче Милан Бурмуџија,
директор „Рибарства“. Ова риба, намењена за насад, након
класификације, враћена је поново у језеро , а вишак смо
продали. Излов је био нешто слабији од очекиваног, јер
је септембар био хладан тако да риба није појела ни 50
посто од потребне хране што се одразило на прираст.
Иначе шаран чини 97 посто производње , али смо почели
и са производњом млађи сома, природним мрестом од
сопствених матица, где значајне количине , око 10.000
килограма, очекујемо тек за две године,а има и нешто мало
толстолобика и смуђа.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (53)

I КЊИГА

VIII. ОДЕЉАК
1740-1751.

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.
ОБНОВЕ

Обнова и оснажење места и обеју општина у њима - Из статистике врш.нем. општине - Вршац даје
својевољце војсци – Зида се касарна за коњицу – Црквене вести – Просветне прилике

По отклоњеној опасности од
Турака, поврати се пређашњи
ред пределу овом, али се
штета могла накнадити само
помоћу владе. Није било лако
Вршац преустројити. г. 1742.
премерен је општински хатар,
да му се повуку границе, и
пописана је штета свакоме
колонисти. У то време велики
део
хатара
црвенчанског
сједини се вршачкој немачкој
општини, а она га одреди
за пашњак. Немци мало по
мало раскрче шуму у хатару
с јужне стране. Тако н. пр. г.
1746. отпочеше сећи шуму на
јабучком или кевешришком
потоку
(Hundergraben)
.
г. 1749. Комисија у лицу
администртивног чиновника
Дима
и
надуправника
Гепхауера поново премери
хатар
вршачко
немачке
општине и предузме се попис
становништва 1).
У периоду од 1740-1750.,
после дужег напора, уступи
тамишградска влада немачкој
општини Чукур Малу („Csako
Mahalle“), коју су Турци
основали и која је, засебно
одвојена од српског краја,
граничила на северу са четири
улице немачке. Ту су живели
неколики Срби 2). Данас нас
јошт опомиње на овај део
вароши Улица Чукур Мала.
Немачка општина имала је
велики трошак, док је поново
подигла парохијални дом
и школско здање. Отуда 3
године дефицит у газдинству,
док га није изравнала, г. 1743.
поклоном од 236 фор. Среска
управа. Од тога
времена
приход
покрива
расход.
Г.1745. морала је општина
немачка набавити 19 војника,
а то је за општ. благајну било
велико издавање, које се
могло подмирити двоструким
1)
Рачун врш. нем. Општине; у
ововар. Архиви.
2)
Извештај деканата, напписао

општинским прирезом 3).
Насељеници плаћали су 1
рајнску форинту (60 новчића)
општинског приреза, удовице
и сирочад половину од тога.
Сем тога постојала је оптинска
робота, од које се човек могао
откупити. Држави се плаћала
главарина и давао се десетак
од од ране и вина, још је морао
сваки неколико дана ићи
на работу. Толико о порези
онога времена. – Да се појми
колики је предрачун имала
немачка општина , наводимо
из периоде 1740-1750. да је г.
1742. као најслабија, имала за
примање 235 фор. и 8 н. а за
издавање 255 фор. и 52 ½ н., г.
1745. као најјача, 678 фор и 34
½ н. за примање и 596 и 2н. за
издавање.4).
Да би народ могао лакше
сносити трошкове општинске,
декан Бранковић за г. 1766. стр.392, у
чанадској дијецеванској архиви
3)
Рачун врш. нем. општине

општина се могла чему
домишљати. Тако је нем.
општина одмах после рата
подигла шљивик, који је од
г. 1744. почео носити лепу
крајцару. г. 1745. примило се
од продатих шљива 30 фор. и
од воћњака 10 фор. и 30 н., г.
1754. 90 фор. само од шљива.
И забава од црквене славе
(Kirchweihspiel) која је сваке
године издавала у закуп,
доносила је благајни нем.
општине неки приход 5).
Придоласком растурених
насеобина око Вршца, ово
место почело је поново
напредовати. Обе политичне
општине,
уз
припомоћ
становништва, предузело је
заједничке мере, да се исуше
и спроведу из вароши многе
баре и јаруге 6).
4)
5)
6)

Рачун врш. нем. oпштине
Ibidem
A. Vaszits: Denkschrift ec,str.10.
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КО Ш А Р К А
ВРШАЦ У ЗЕМУНУ НАСТАВИО СЕРИЈУ ПОБЕДА У КЛС

СИГУРНИМ КОРАКОМ У НОВУ ГОДИНУ
МЛАДОСТ АДМИРАЛ – ВРШАЦ 77:79 (15:19, 21:26, 16:15, 25:19)

Вршац је наставио победничку серију и
на тешком гостовању у Земуну, где је упркос
контроли игре и резултата у највећем делу
меча изборио минималну победу. Први
међу једнакима у победничком тиму био је
капитен Савовић који је одиграо једну од
најбољих партија у дресу Вршца. Велики
допринос дали су Стојадиновић, Јефтић,
Димић и Павковић.
Уводни период у потпуности је
оправдао прогнозу да ће се у хали
Визура водити врло захтевна битка.
Ривали су се смењивали у вођству, у тим
тренуцима Земунци су дошли до своје
највеће предности од 5 поена (13:8), али
су Вршчани до истека периода направили
серију 7:0 и преузели вођство које нису
испуштали до краја меча.
Другу
четвртину
обележио
је
Милош Савовић, захваљујући његовој

прецизности са дистанце Вршац је у
финишу првог полувремена дошао до
двоцфрене предности (43:33). До тада
су Земунци одржавали резултатску
равнотежу
захваљујући
високом
Вељковићу и продорном Беадеру.
Вршац је у првој половини треће
четвртине дошао до највеће предности
од + 13 (53:40), али је за свега два минута
екипа Земуна успела да дође – 3 (50:53).
Ипак, Јефтић и Ђерић су одбили тај напад
домаћих, вратили предност на безбедну
разлику (58:50), да би нешто касније
Савовић и Димић разлику увећали до
десет поена (68:58).
У последњих десет минута Земунци
су успели да ухвате прикључак упорно
покушавајући шутем споља, а тројке
Кужете и Кочовића подгрејале су наду да
могу до преокрета. Ипак, у последњем

минуту, Павковић је постигао кључни
погодак за вођство 77:71 које домаћи нису
успели да достигну.
У наредном колу Вршац у Центру
Миленијум дочекује панчевачки Тамиш,
меч се игра у суботу 14. јануара са

почетком у 18 часова. У наставку дуплог
кошаркашког програма, од 20:30 часова
на терен ће истрачти кошаркашице
Вршца и одиграти меч 14. кола ЖКЛС
против Новосадске женске кошаркашке
академије.

СТУП ТРАВЕЛ И КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ НАГРАЂУЈУ ВЕРНУ ПУБЛИКУ НА ПРВОЈ УТАКМИЦИ У НОВОЈ ГОДИНИ

РОМАНТИЧНИ ВИКЕНД ЗА ДВОЈЕ НА ЗЛАТИБОРУ

У суботу, 14. јануара, у 18 часова, у великој
дворани Центра Милениjум, Кoшаркашки
клуб „Вршац“ ће против панчевачког Тамиша
одиграти прву утакмицу у 2017. години.
Посебна атракција је могућност да се освоји
вредна награда! КК „Вршац“ и Туристичка
агенција „Ступ Травел“ награђују љубитеље
кошарке и путовања романтичним викендом за
двоје на Златибору у луксузним апартманима
„Клуб Сателит Златибор“. У питању су два
полупансиона, у које је укључена и романтична
вечера уз флашу шампањца, касни доручак у
кревету, романтично ноћно купање уз свеће,
коришћење сауне и затвореног базена.
Срећни добитник ове вредне награде
може свој ваучер за путовање искористити у
периоду од 13. фебруара до 20. децембра 2017.
године. Додатна повољност је могућност да
на овај пут срећни добитник и његова лепша

половина, такође бесплатно, отпутују редовном
аутобуском линијом фирме СТУП “Вршац“ у
чијем склопу и послује агенција „СТУП Травел“,
каже Љиљана Давидов, директорка агенције.
Директор Кошаркашког клуба Вршац
Александар Грујин истакао је да управа жели
да награди симпатизере чија је подршка била
изузетно важна у првом делу сезоне и изразио
задовољство што у том циљу клуб сарађује са
Туристичком агенцијом СТУП Травел.
Првих 1000 гледалаца који дођу на
утакмицу добиће бесплатне пропуснице за
сезону 2016/17, укључујући и мечеве Суперлиге.
Бесплатне нумерисане пропуснице са бројевима
од 1 до 1000 делиће се на уласку у халу, пред сам
почетак утакмице. Сви који добију бесплатну
пропусницу учествују у наградној игри, рекао је
Грујин.

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ

Све што је потребно је да дођете на утакмицу.
Првих хиљаду посетилаца који добију бесплатне
пропуснице биће учесници у наградној игри.
Извлачење срећног добитника романтичног
викенда на Златибору биће уприличено на
полувремену утакмице путем апликације која
насумично бира један број. Срећном добитнику
биће уручен ваучер са којим у агенцији „Ступ
Травел“, на адреси Степе Степановића 9, може
остварити своје право на романтични викенд
на Златибору, у термину по сопственом избору.
У термину када буде ишао на наградно путовање
добитник може искористи и право на две
бесплатне повратне картена релацији Вршац
– Златибор - Вршац аутобусом фирме СТУП
„Вршац“.

КК „Вршац“ и „Ступ Травел“ позивају вас да
дођете на прву утакмицу у сезони, уживате
навијајући, учествујте у наградној игри, освојите
вредну награду. Срећно!

ОД Б О Ј К А
На традиционалном, седмом по реду,
Међународном новогодишњем фестивалу
одбојке у Новом Саду, вршачке одбојкашице
наступиле су у конкуренцији млађих кадеткиња
(2000 и млађе). Првог дана су у својој
квалификационој групи заузеле друго место
и пласирале се међу осам најбољих тимова.
Другог дана, Вршчанке су одиграле још четири
утакмице и успеле да изборе полуфинале где их
је чекао београдски Чукарички Феникс. Вршац
је добио први сет, али је у наредна умор стигао
вршачке одбојкашице, поражене су са 2:1 у
сетовима и морале су да се задовоље борбом за
треће место. У борби за место на победничком
постољу кадеткиње Вршца биле су боље од
екипе ФОК из Новог Сада и максималним
резултатом (2:0 у сетовима) освојиле треће
место. Своје утиске изнео је тренер екипе Вршца
Михајло Пецикоза.
- Могу бити задовољан жељом коју су
девојке показале да се кући врате са неким
одличјем. Имајући у виду да смо наступили
са генерацијом играчица годину млађом од
конкуренције мислим да је за очекивати да се
следеће године боримо за још бољи пласман.
Ово нам је већ четврто учешће на овом турниру,
девојке су задовољне, пуне утисака са једног од

УСПЕХ ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА “ВРШАЦ” НА 7. МЕЂУНАРОДНОМ НОВОГОДИШЊЕМ ФЕСТИВАЛУ ОДБОЈКЕ У НОВОМ САДУ

ПОДСТИЦАЈ У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК

најпрестижнијих турнира за млађе категорије у
региону, рекао је Пецикоза.
Интересантан је податак да ове девојчице већ
другу сезону играју и у сениорској конкуренцији
у Другој лиги север. Први део сезоне завршиле
су на једанаестом месту, а наставак сезоне
планиран је за 28. јануар.
- Девојке су током читавог првог дела
сезоне највећи број сетова изгубиле на разлику
и била им је потребна бар једна победа као
потврда да заиста могу да се носе са веома
јаком конкуренцијом и старијим и искуснијим
играчицама. Две остварене победе биле су
велики подстицај за даљи рад и због тога све
играчице са нестрпљењем ишчекују почетак
припрема.
У односу на претходну сезону када је ова
млада екипа лигашко такмичење завршила без
освојеног сета, приметан је велики напредак.
Хоће ли то бити довољно да се избори опстанак
у друголигашкој конкуренцији?

Одбојкашице Вршца са тренером Пецикозом на победничком постољу
- Ове сезоне из лиге испадају две екипе. искуства у завршницама сетова да би крунисале
Показали смо у досадашњем току првенства добру игру. Ја сам оптимиста, верујем у таленат
да можемо равноправно да се носимо и са који девојке имају, закључио је Пецикоза.
тимовима из врха табеле. С обзиром на то да у
Одбојкашице Вршца у првом колу другог
другом делу имамо лакши распоред мислим да дела сезоне Друге лиге север дочекују екипу
имамо шансу да се боримо за место изнад зоне Кљајићева 28. јануара у Сали Хемијско испадања. Девојкама недостаје само мало више медицинске школе.

СПОРТСКИ САВЕЗ ВРШАЦ УПУЋУЈЕ

ПОЗИВ

У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ЗАКУП СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА У СПОРТСКИМ ХАЛАМА
Предмет понуде је закуп:
- слободних термина у спортској сали у периоду од 8,00 часова па до 23,00 часа који задовољавају све услове за бављење спортом (теретана, свлачионице са купатилима и топлом водом) како за
тренинге тако и за одигравање званичних утакмица ( са обезбеђењем, озвучењем и осветљењем од најмање 500 лукса),
-стрељане за клубове, за школски спорт са пратећом инфраструктуром (обезбеђење простора) и одговарајућим стрелиштен за стеличарство,
-слободних термина у спортској сали у периоду од 8,00 часова па до 23,00 часа које задовољавају све услове за бављење борилачким спортовима (фитнес, сауна, теретана, свлачионице са купатилима
и топлом водом),
-Темперетура у сали несме да буде испод 16 степени.
Право учешћа имају сва физичка и правна, домаћа и страна лица који испуњава услове предвиђене чланом 45. Закона о јавним набавкама.
Рок за достављање пријава је 10 дана, од дана објављивања на огласној табли Спортског савеза, односно до 20.01.2017 год.
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ за закуп слободних термина у спортским халама“ лично или на адресу: Спортски савез Вршац, 26300 Вршац, Ђурђа Смедеревца 11.
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И МОМЦИ И ДЕВОЈКЕ У ПОХОДУ НА ВИШИ РАНГ

На крају првог дела
сезоне у Другој лиги север,
који се поклопио са крајем
календарске
године,
у
Одбојкашком клубу Банат имају
много разлога за задовољство.
Не само због стабилизације
клуба и велике експанзије у
раду са млађим категоријама
већ
и
због
одличних
такмичарских резултата, али
и одличном представљању
вршачке одбојке ван граница
Србије. Председник ОК Банат
Душан Павловић у интервјуу за
“Вршачку кулу” истиче да нико
у клубу не жели да се заустави
на до сада оствареном.
Успешна година је за
нама. Што се мушке екипе
тиче, освајањем првог места
у Војвођанској лиги стекли
смо право да се такмичимо
у Другој лиги север, где смо
тренутно, после 11 одиграних
кола, на првом месту без
пораза са две победе више
од другопласираног Дунав
Волеја.
Анализирајући
резултате мушке током читаве
године вредно је истаћи да
су момци за годину дана
одиграли тридесетак утакмица
и изгубили само један меч, у
Кикинди резултатом 3:2, што
сматрам показатељем да добро
радимо. Тренер Игор Сантрач
подигао је квалитет рада,
успели смо да обезбедимо
боље термине за тренинге,
дисциплина и редовност на
тренинзима су на највишем
нивоу. Углавном, све је много
боље него ранијих година.
Колико вам тешкоћа ствара
чињеница да ове сезоне шампион
не иде директно у виши ранг већ
ће морати да да се доказује и у
баражу?
У баражу ће играти победници
лига у четири регије и ја верујем да

имамо квалитет да освојимо једно од
прва два места која воде у Прву лигу
Србије.
Тренд успеха ове године прати и
женска екипа, једна од најмлађих у
Војвођанској лиги.
Прошле сезоне задржали смо
статус војвођанског лигаша, а ове
знатно подмладили екипу. Прилику су
добиле четири младе играчице а како
су је искористиле најбоље говори
податак да је Банат после десет кола
у јесењем делу сезоне на првом месту
са два бода више од другопласиране
Кикинде и на добром путу да се
до краја боре за титулу. Девојке су

екипа у мушкој и женској
конкуренцији радиле пуном паром.
Организован је турнир унутар клуба
где смо проверили до сада урађено,
а круна рада са девојчицама и
дечацима био је камп на Црвеном
крсту у организацији наших тренера
Игора Сантрача и Николе Савина,
који је трајао осам дана. Учествовало
је више од стотину деце од којих је
седамдесетак било из других клубова.
Током два летња викенда смо у
сарадњи са Туристичким савезом
Вршац организовали турнир у
одбојци на песку на градском језеру,
где је одзив младих био изузетно

Иницијатор уједињења вршачке одбојке: Душан Павловић, председник ОК “Банат” Вршац
изгубиле само једну утакмицу и то велики. Помогли смо Унији студената
у последњем колу јесењег дела у око техничких детаља у организације
Житишту.
Спортијаде, у септембру смо били
Такмичарске
обавезе домаћини међународног турнира за
сениорских екипа нису биле и пионирке и кадеткиње који је настао
једине активности у клубу. Велика као производ сарадње и братимљења
пажња посвећена је раду са млађим са екипом из Словеније Кема Пуцонци.
категоријама које су такмичарски На турниру смо угостили и клуб
биле изузетно активне. Како сте Бега из Темишвара. Та сарадња ће се
задовољни на том плану?
наставити у мају ове године када ће
Веома сам задовољан јер су наше девојке бити гошће у Словенији
пионирска, кадетска и јуниорска и имати прилику да одмере снаге и са

ВРШАЦ ПОДРЖАО ЗОРАНА ГАЈИЋА

Одбојкашки клуб Банат је међу првима подржао кандидатуру
новог председника Одбојкашког савеза Србије Зорана Гајића.
Имајући у виду да је прослављени тренер родом из Омољице, да
је велики пријатељ Вршца, да је много пута боравио у нашем граду
и помагао као саветодавац, може ли се очекивати и значајнија
помоћ сада када је први човек српске одбојке?
-Када сам честитао Гајићу на избору за председника савеза, рекао
ми је да једину подршку из читавог јужног Баната имао само из
Вршца. Подсетили смо се у разговору неког ранијег периода, крајем
осамдесетих година, када сам му четири године био помоћник у
репрезентацији Војводине која се тада стварала. Његова концепција је
да одбојкашки спорт у много већој мери треба да води струка, а Гајић
је дефинитивно човек са највећим тренерским педигреом у нашој
земљи. Током јануара очекујемо долазак делегације савеза са којом
ћемо договорити сарадњу која би требало да иде у правцу доласка
свих млађих репрезентативних селекција, па чак можда и сениорске,
на припреме у Вршац. Наш Центар Миленијум има врхунске услове за
рад, мада су у Савезу задовољни и условима које пружа Сала Хемијско
– медицинске школе. Циљ је да Вршац постане репрезентативна база
а ја са задовољством могу да констатујем да су нам врата ОСС много
више отворенија него раније.
вршњакињама из Аустрије.
Упоредо
са
свим
овим
дешавањима млађе селекције су
играле и своја редовна лигашка
такмичења. Колико су резултати у
ом узрасту важни?
У млађим категоријама најважније
је да играчице и играчи имају
континуитет рада и такмичења. Наше
девојчице и дечаци играли су своје
лиге јужног Баната у пионирској,
кадетској и јуниорској конкуренцији.
Крајем прошле године своје
такмичење завршили су јуниори који
су се пласирали међу осам најбољих
у Војводини, али нису успели да се
пласирају на полуфинални турнир.
Следе нам такмичења у конкуренцији
кадета, а у марту ове године пионирке
и пионири играће лигу Војводине.
Наравно, најважнији циљ је да што
већи број играча из млађих категорија
дође до првог тима и због тога ме
радује чињеница да је у последњем
колу јесењег дела против Шида наш
јуниор Алекса Арашков искористио
указану прилику и одиграо читав
меч у сениорској конкуренцији на
високом нивоу.
Одбојка
је
један
од
најпопуларнијих
спортова
у
Вршцу имајући у виду да у граду
постоји и ради пет одбојкашких
клубова. Шта је неопходно да би
се направио резултатски искорак и
остварио пласман у највиши ранг
такмичења?
У Вршцу се одбојком тренутно
бави око 250 девојчица у свим
клубовима: Вршцу, Коралу, Асу,
Јуниору 013 и Банату. Међутим, имамо
ситуацију да девојке после осмог
разреда основне школе, када заврше
са пионирским стажом, једноставно
губе интересовање за даљим
бављењем одбојком. Основни разлог
је што осим Вршца и Баната ниједан
клуб нема своју сениорску екипу
и те девојке немају где да наставе
да се такмиче. Савремени тренд у
раду са млађим категоријама је да
се селекција врши већ у петом или
шестом разреду, а идеално би било
када би најталентованије девојчице из
свих клубова биле селектиране у једну
екипу која би учествовала на свим
такмичењима у оквиру Одбојкашких
савеза Војводине и Србије. Међутим,
не можемо да нађемо заједнички језик.
Талентоване девојчице би требало да
буду усмераване у клубове у којима
се најквалитетније ради, а после тога
да ти клубови створе једну екипу
коју би чиниле најбоље играчице. Из
Одбојкашког клуба Банат је неколико

пута кренула иницијатива да се
направи јединствени клуб, на жалост
није била прихваћена. Ја одговорно
тврдим да се у свим клубовима не
ради подједнако квалитетно, у неким
клубовима раде тренери који нису из
одбојкашког спорта, а да не говоримо
о томе да већина њих нема не поседује
лиценцу јер нема сениорску екипу.
Можда ће неко помислити да имам
нешто против некога лично, али ја
само говорим у интересу одбојке која
мора да има знатно више циљеве него
што је наплата чланарине. На то нас
тера велика конкуренција у Србији јер
90 одсто женске популације спортиста
игра одбојку. Одбојкашки клуб Вршац
је клуб са најдужом традицијом, али
ни Банат није без традиције, постоји
од 1951. године, и нас кад тад чека
разговор на ову тему. Ако мислимо
добро одбојци то треба да се деси што
пре.
Да ли је могуће помирити
појединачне клупске интересе
у циљу просперитета вршачке
одбојке?
Мислим да је могуће направити
договор који би задовољио све. У
Вршцу функционише Међуопштински
одбојкашки савез, покушавали смо
до сада неколико пута да направимо
договор, али није било успеха. Треба
покушати још једном. Одбојкашки
клуб Банат ће поново покренути
иницијативу за уједињењем. У мају
месецу идемо на турниру у Словенију
и позваћемо све клубове на разговор
у циљу формирања најбољих
пионирских и кадетских екипа града
које ће нас представљати. Мислим
да је и деци из других клубова и
њиховим родитељима у интересу
да оду мало даље од Пландишта и
Банатског Карловца и да виде како
раде клубови у Словенији и Аустрији.
До сада је непремостив проблем била
тренерска сујета, односно ко би били
тренери тих екипа.
Када је планиран наставак
такмичарских активности?
Други део сезоне за мушку екипу
Баната почиње 28. јануара, када нас
чека гостовање у Равном Тополовцу,
екипи Херцеговине. Женска екипа
такмичење наставља 25. фебруара,
а обе екипе почеле су са радом 10.
јануара. Осим планираног одласка у
Словенију, чека нас и организација
летњег кампа где нам је циљ да
у односу на претходну годину
дуплирамо број учесника.
Б. Ј.

24 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •13. јануар 2017.

