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SAOPŠTENJE ZA 
JAVNOST EKOLOŠKOG 
UDRUŽENJA AVALON

Povodom Dana zaštite životne sredine 
– 5. juna Ekološko udruženje Avalon je 
juče priredilo predavanje na temu: Otpad 
i reciklaža za učenike Poljoprivredne škole. 
što je, takođe, jedno u sledu događaja 
kojima se ova obrazovna ustanova 
kandiduje za status Eko- škole, kao 
učesnica istoimenog međunarodnog 
programa.                                                                                                                                       

Ovom prilikom potpisan je i Protokol 
o saradnji između Poljoprivredne škole 
i Ekološkog udruženja Avalon, kojim se 
iskazuje namera o zajedničkom delovanju 
na polju zaštite životne sredine. Protokol 
su potpisali director škole Srđan Kliska i 
predsednik udruženja Budimir Babić.

U Vršcu, 6. juna 2017.
Predsednik Ekološkog udruženja Avalon 

Budimir Babić

Српско друштво за заштиту вода, Институт 
за водопривреду „Јарослав Черни“, у сарадњи 
са ЈКП „Други октобар“, организовали су 46. 
Међународну конференцију о коришћењу и 
заштити вода, у Хотелу Србија, од 6. до 8. јуна. 
Тродневни симпозијум окупио је стручњаке чија 
је делатност везана за поменуту тему и била је 
то прилика да се размене искуства, изнесу нова 
истраживања.

- Конференција је првенствено 
промоција научног и стручног рада аутора: 
професора, људи из праксе, пројектаната, 
хидро техничара, технолога, хемичара, биолога, 
извођача... што доприноси да се комплексан 
проблем коришћења и заштите вода посматра 
мултидисциплинарно, нагласио је Александар 
Ђукић, секретар Српског друштва за заштиту 
вода, говорећи о значају конференције. Само 
таквим приступом може да се обезбеди одрживо 
и рационално коришћење вода. Овде имамо 
комбинацију младих и старих аутора. Млади су 
обично докторанти и истраживачи, а старији 
професори, пројектанти, људи из праксе, што је 
један добар спој. Ово је, практично, учење кроз 
праксу.

У име Града Вршца, присутне је поздравила 
градоначелница Драгана Митровић и пожелела 
добродошлицу и успешан рад.

- Протеклих неколико година у Србији 
и региону биће запамћени по катастрофалним 
поплавама и повременим рестрикцијама у 
водоснабдевању, услед поремећаја квалитета 
воде на извориштима, рекла је градоначелница. 
Све је то јасан подсетник и упозорење да је 
неопходан суштински искорак ка унапређењу 
рада водопривредних и комуналних 

делатности у циљу ефикаснијег одрживог и 
рационалног коришћења вода. Препознајући 
значај водоснабдевања, Град Вршац же бити 
равноправан партнер Јавном комуналном 
предузећу у решавању овог проблема, јер нам 
је квалитетно водоснабдевање веома важно за 
основно функционисање локалне самоуправе, 
као и за квалитетан живот наших суграђана.

Небојша Перић, директор ЈКП „Други 
октобар“, изразио је задовољство што је Вршац 
домаћин оваквог скупа и упознао је присутне 
са личном картом и активностима вршачког 
комуналног предузећа.

Наташа Биочанин је, у име „Другог октобра“, 
представила пројекат изградње фабрике за 
прераду воде за пиће у Павлиша код изворишта 

са кога се снабдева град, домаћинства и 
привреда. Радови су у току, а завршетак се 
очекује ове јесени. Овом ће фабриком Вршчани 
добити још квалитетнију воду, јер ће из ње бити 
одстрањен вишак амонијака и мангана што је 
природна карактеристика вода у овом подручју. 
Биочанинова је нагласила да манган и амонијак 
немају утицај на здравље, али доприносе 
стварању одређених органолептичких особина 
воде, а и законска регулатива налаже да се 
њихова концентрација сведе на прописани ниво.

Након тродневног рада, учесници 
конференцији напустили су Вршац задовољни. 
Задовољство је било обострано, како учесника, 
тако и организатора.

Ј.Е.

У ВРШАЧКОМ ХОТЕЛУ СРБИЈА

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА О 
КОРИШЋЕЊУ И ЗАШТИТИ ВОДА

Наша суграђанка Ружица 
Тодоровић, иконописац 
Епархије банатске, имаће 
част да, поред свог рада на 
живописању српских светиња, 
представи наш град и државу 
у братској нам Русији. О 
Видовдану, уз благослов 
Његове светости  Патријарха 
српског Господина Иринеја, 
Ружица ће у Москви имати 
самосталну изложбу икона, а у 
славу осам векова прве круне 
Србије - први крунисани краљ 
међу Немањићима, Стефан 
Првовенчани. Организатор 
изложбе је „Српска Круна“ 
Културно историјски центар 
Крагујевац. Иначе, овај центар 
је сачињен са наумом да буде 
саборник и чувар националне 
и духовне баштине српског 
народа, развија осећање за 
изворно народно стваралаштво, 
националну културу, лепоту 
духовних и уметничких 
вредности, као и неговање 
и чување матерњег језика, 
основног упоришта идентитета.  

У свом досадашњем 

раду, Ружица је имала 25 
колективних жирираних и  
15 самосталних изложби код 
нас и у иностранству. Неке од 
најзначајнијих самосталних 
изложби биле су у храму 
Св.Сава у Њујорку,  у храм Св. 
Сава у Бостону, и храм Св. Луке 
у Потомку, Вашингтону као и 
у колективном жирираном  
излагању у Требињу, Лондону, 
Москви, Немачкој, Темишвару  
и у градовима Србије. Члан је 
УЛУПУДС-а. Као члан учествује 
на 48. Мајској изложби 
„Идентитет“, галерија РТС-а, 
Београд, и  годишњој  јесењој 
изложби сликарско-графичке 
секције УЛУПУДС-а „Хоризонти 
1“ .  Добитница је многих повеља, 
признања, ордена и диплома.  То 
су признање „Српски витез“ на 
јубилеју 620 година од Косовске 
битке, Крагујевац, додела 
ордена „Ђурђевдански крст“  
Српске Круне за изванредан 
допринос и заслуге у области 
византијског иконописања, 
Вршац, признање „Александар 
Невски“ на коме је приказана 

икона Св.Александра Невског 
коју је осликала  са доделом 
улоге саветника за уметност и 
културу, Крагујевац, и  додела  
дипломе „Хоризонти 1“ за три 
најбоља српска иконописца у 
сликарско-графичкој секцију 
УЛУПУДС-а. 

Осликала је 7 иконостаса, 
живописала храм Усековање 

главе Св. Јована Крститеља у 
Сочаници на Косову и Метохији, 
а у току је живописање храма 
Св.Трифун у Гудурици. Иначе 
Ружица је живописала крипте, 
трпезарије и портале храмова. 
У току је осликавање два 
икостаса за храмове на Косову 
и Метохији.

Ј.Е.

УЗ БЛАГОСЛОВ ЊЕГОВЕ СВЕТОСТИ  ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА 

ИЗЛОЖБА ИКОНА РУЖИЦЕ ТОДОРОВИЋ У МОСКВИ ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЛА  НА 
ПИЈАЦАМА
ЈКП „Други октобар“ поверено 

је управљање пијацама у граду 
и у складу са тим, издаје празне 
локале на Агрико и робној 
пијаци (бувљаку). 

У затвореном делу Агрико 
пијаце, издају се локали укупне 
површине 50 m2 у чијем склопу 
се налази и магацински део 
од 15 m2. За све детаљније 
информације заинтересовани 
треба да се  обратите управи 
Агрико пијаце на телефон 060 
843 5052. 

На робној пијаци издају се 
локали површине од 4 до 40 m2. 
За више информација обратити 
се на 060 843 5048.

Скуп стручњака о заштити и коришћењу вода

SAOPŠTENJE ZA 

Одлуком градске власти и 
ангажовањем запослених у Радној 
јединици „Зеленило“ Јавног 
комуналног предузећа „Други 
октобар“,  Град Вршац од недавно 
красе нови цветњаци и травњаци.  

Центар  града је буквално 
процветао, оплемениле су га 
бројне цветне леје и острва, 
лепо осмишљењи и квалитетно 
и стручно спроведени у дело. У 
градске цветне аранжмане, који 
се само у центру простиру на око 
500 метара квадратних, уграђено 

је више од 30.000 садница 
разноврсног цвећа.

 Најсвежије цветне креације 
освануле су на недавно завршеном 
реконструисаном тргу испред 
Градске куће. Запослени у РЈ 
Зеленило ЈКП „Други октобар“ 
уредили су и простор испред 
зграде Полицијске станице Вршац, 
а грађани не крију да не памте да 
је овај део града икада раније био 
тако леп и оплемењен. Вршац је 
добио једно ново, цветно рухо.

Ј.Е.

НИКЛИ НОВИ ЦВЕТНИ АРАНЖМАНИ У ЦЕНТРУ ВРШЦА

ПРОЦВЕТАО ГРАД
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Вишедеценијски фармацеутски 
бренд на домаћем тржишту,  
најуспешнија немачка инвестиција у 
Србији, центар ШТАДЕ за Југоисточну 
Европу, компанија Хемофарм 
обележила је 57 година успешног 
пословања. Традиционалним 
пријемом за запослене, јубиларце 
и пензионере у свим фабрикама 
обележен је дан фирме која је свој 
пут развоја и успона почела од 
малог погона за производњу лекова 
у Вршцу до међународне компаније 
са око 3.500 запослених и извозом у 
више од 38 земаља света. 

Хемофарм је прошле године 
обележио деценију пословања у 
оквиру немачког концерна ШТАДА, 
а од ове године све жеље везане 
су за даљу интернационализацију 
пословања овог немачког концерна, 
досезања самог врха светске 
привреде што је и нова могућност за 
раст српског Хемофарма.

 У последњих десет година у 
опрему, погоне за производњу 

и зграду Квалитета инвестирано 
је више од 200 милиона евра. 
Погони су међу 20 одсто енергетски 
најефикаснијих у свету, у својој 
категорији, а у припреми је 
и изградња најсавременијег 
„пекиџинг“центра у овом делу 
Европе. 

 Корпоративну друштвену 
одговорност, Хемофарм већ 24 
године реализује преко своје 
Хемофарм Фондације,  а од 2012. 
публикује Извештај о одрживом 
развоју, у коме су питања социјалне 
правде и уважавања људских права 
неке од кључних области. 

 Хемофарм и његова Фондација 
постали су и препознатљиви 
друштвени чиниоци који, заједно 
са Министарством здравља, већ 
две године чине велике напоре да 
се промени слика о донирању и 
трансплантацији органа у Србији, 
повећа број донора и хиљадама 
људи са листа чекања да шанса за 
нови живот. 

ХЕМОФАРМ ОБЕЛЕЖИО 57 ГОДИНА УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

НОВО ПОГЛАВЉЕ У РАЗВОЈУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ГИГАНТА

Туристичка организација Града Вршца (ТОВ) 
успешно је представила туристички потенцијал 
овог краја наступом на „Данима Војводине“, 
манифестација која се у Београду одржава већ 
пет година. Ове је године то било од 1. до 3. јуна, 
када је Београђанима и пролазницима који су се 
нашли у срцу српске метрополе, представљена 
богата војвођанска туристичка понуда.

-Туристичка организација Вршац је 
своју презентацију усмерила ка Путу вина 
и манифестацијама које ће бити одржане у 
наредном периоду, објашњава Јасна Живковић, 
ПР менаџер Туристичке организације Града 
Вршца. На нашем штанду  посетиоци су могли да 
дегустирају „Душаново купиново вино“ и вина 
Винарије Бахус. 

Манифестација је трајала три дана, а вршачки 
штанд је привукао велики број посетилаца, као 
и многих медијских кућа које су забележиле и 
пренеле туристичку понуду града. 

-Промоција града Вршца одушевила је како 
домаће тако и стране новинаре, објашњава 
Живковићева. Поред домаћих медијских кућа, 
у гостима Вршцу била је и једна израелска 

телевизија чији је водитељ Ерез Дан, посебну 
пажњу за своју емисију посветио вршачким 
винима која је желео да проба боравећи са 
својом екипом на „Данима Војводине у Београду“. 
Наша вина учинила су ову промоцију веома 
примамљивом не само Београђанима, већ и 
бројним туристима који су у посети Београду. 
Судећи по веома великом интересовању за Пут 
вина у Вршцу, није случајно да је  признање 
првог европског винског града у Србији, 
припало нама.

Ј.Е.

ПРОШЛЕ СЕДМИЦЕ У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА 

ВРШАЦ НА „ДАНИМА ВОЈВОДИНЕ“

Велико интересовање домаћих и страних медијских кућа за вршачки штанд

Традиционални пријем за запослене, јубиларце и пензионере Хемофарма

САЈАМ УЏЕБНИКА
Туристичка организација Вршац, организује 

3. Сајам половних уџбеника. Након завршетка 
школске године, 19. јуна, а потом и 26. јуна, у 
Дому војске, и то у времену од 11 до 13 часова. 
Наши суграђани имаће прилику да размене 
школске књиге и тако понуде повољнији и 
лакши начин, ђацима и њиховим родитељима, 
у припреми за наредну школску годину.

Као завршна активност пројекта „Ученици - 
безбедни учесници у саобраћају“, организована 
је прва вожња бициклом за једанаесторо 
ученика петих разреда вршачких основних 
школа, који су напунили 12 година и постигли 
најбоље резултате на тесту из познавања 
саобраћајних правила. Њихово прво самостално 
учешће у саобраћају, у пратњи Саобраћајне 
полиције овдашње Полицијске станице, круна 
је петогодишње припреме у оквиру поменутог 
пројекта који спроводи ОШ „Јован Стерија 
Поповић“, у сарадњи са Саветом за безбедност у 
саобраћају Града Вршца и полиције.

Старт бициклистичке маршуте био је на 
паркингу Хотела Србија где им је Милош Васић, 
председник Савета за безбедност у саобраћају 
Града Вршца и члан Градског већа, уручио 
кациге. 

-Град Вршац је подржао овај пројекат, 
издвојили смо 350.000 динара за куповину 
кацига, опреме, лаптопа и свега онога што је 
потребно и за финансирање додатне наставе 
коју су ови ученици имали, нагласио је Васић. 
Пројекат се односи на ученике првог разреда 

где је била теоретска настава из безбедности 
саобраћаја, и петог разреда који постају 
самостални учесници у саобраћају, уз ову 
пробну вожњу уз саобраћајну полицију. 

У пројекат су укључена деца из свих основних 
школа на територији Града Вршца, а носилац је 
ОШ „Јован Стерија Поповић“.

-До сада се у школи од 1. до 5. разреда учи 
све што је потребно да би се деца укључила 
самостално у саобраћај када напуне 12 година, 
подсетила је Љиљана Бешлин, директорка ОШ 
„Јован Стерија Поповић“.  Идеја је да се деца што 
боље припреме, а осим теоретског знања, да се 
опробају и у вожњи бицикла у реалној ситуацији, 
као што је ова пробна вожња.

Мали велики бициклисти били су врло 
задовољни када су извозали, уз пратњу полиције, 
своју прву самосталну вожњу градским улицама. 
Сада су спремни да буду прави учесници у 
саобраћају и да примене све знање које су 
стекли у досадашњој едукацији кроз пројекат 
„Ученици- безбедни учесници у саобраћају“.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „УЧЕНИЦИ - БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ“ ОРГАНИЗОВАНА

ПРВА ВОЖЊА НОВИХ БИЦИКЛИСТА 
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Виша школа струковних 
студија за васпитаче „Михаило 
Палов“ спремна је да прими 
нове студенте који ће на јесен 
кренути на наставу. О томе 
ће се одлучивати крајем овог 
месеца за када су заказани 
пријављивање, пријемни и 
квалификациони испити.

-Код нас се пријемни 
испит састоји из више фаза, 
објашњава Еуђен Чинч, 
заменик директора Више 
школе струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов“ у 
Вршцу. Прва фаза је елимиторна 
- провера музичких, физичких 
способности, говора и полаже 
се при упису, а ове године то је 
21,22.и 23.јуна. Тада кандидати 
полажу и проверу Бонтона, 
правила лепог понашања, а 
27. јуна су квалификациони 
испити. Полаже се испит из 
матерњег језика, јер ми наставу 
имамо на 3 језика: српском, 
румунском и ромском. 
Затим се полаже тест опште 
информисаности, а на крају 
се врши рангирање на основу 
просека из средње школе и 
резултата са квалификационих 
испита. Интересантно је то 
да студенти прошле и ове 
године, поред основног 
курикулума - васпитач деце 
предшколског узраста, могу да 
бирају, ако желе, и три модула 
за усмерење. Један модул је 
за појачане компетенције за 
рад са децом јасленог узраста, 
други за децу из социјално 
депримираних породица, а 
трећи за рад на енглеском 
језику. Свима се додају изборни 
предмети.

Према речима Чинча, 
ова образовна установа, 
поред основних, има и 
специјалистичке студије 
које трају годину дана. 

Тренутно постоји једна група 
од 50 студената, а Школа је 
предала акредитацију и за 
мастер студије и процес је у 
току. Очекује се одговор од 
надлежних органа и да се на 
јесен упишу студенти. 

Вишој школи струковних 
студија за васпитаче „Михаило 
Палов“ гравитирају студенти 
из Смедерева, Пожаревца, 
Младеновца, Београда, али 
и из Црне Горе и Босне и 
Херцеговине. Интересовање 
студената за упис  је велико.

- Ове године квоте су 
нешто умањене, као и у већини 
других високошколских 
установа, јер смањени 
наталитет чини своје, истиче 
Чинч. У нову школску годину 
за наставу на српском биће 
уписано 70 студената из буџета 
и 60 самофинансирајућих, 
као и по десет на румунском и 
ромском језику. 

Иначе, ова вршачка 
образовна установа једна 
је од малобројних високих 
школа у Србији која спроводи 
програм “Еразмус” размене 
- мобилности студената и 
наставног особља. 

-То је програм Европске 
уније, познат у Европи, који 
даје могућност студентима из 
ЕУ да дођу у земље партнере 
на партнерске институције, и 
обрнуто - да наши студенти 

одлазе на високошколске 
установе у европске земље. 
Ми за сада спроводимо 
активну сарадњу са румунским 
универзитетима у Румунији, у 
Јашију, Араду, затим у Марибору 
(Словенија), а потписали смо 
уговор и очекујемо да крене 
мобилност и са по једним 
универзитетом у Норвешкој 
и Литванији. Значи, студенти 
имају прилику да оду тамо, 
да студирају, полажу испите 
и да им се они признају када 
се врате, на основу уговора. 
А, за све то добијају доста 
добру стипендију за боравак 
тамо од 6 месеци. Годишње по 
институцији има 2 одлазећа и 2 
долазећа студента. 

Позитивна искуства 
студената који су били 
укључени у ову размену 
током протекле 3 године 
колико пројекат траје, довели 
до пораста интересовања. 
Стипендије додељује 
Европска унија, а у пројекат су 
укључени и професори. Главни 
критеријуми за конкурисање 
су просек, знање или енглеског 
или језика државе на коме 
се изводи настава, а значајно 
место заузимају и студентске 
ваннаставне активности - 
волонтеризам, укљученост у 
разне акције и пројекте. 

Ј.Е.

ВИША ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ “МИХАЈЛО ПАЛОВ” У ВРШЦУ ЧЕКА НОВЕ СТУДЕНТЕ

УПИШИ У ВРШЦУ, СТУДИРАЈ У ЕВРОПИ

Х е м и ј с к о - м е д и ц и н с к а 
школа из Вршца нашла се међу 
19 војвођанских васпитно - 
образовних установа које су 
награђене за успешно реализован 
програм пројекта “За чистије и 
зеленије школе у Војводини”. 
Признање је уручено директору 
Хемијско -медицинске школе 
Вељку Стојановићу на свечаној 
додели 2. јуна, у холу зграде Владе 
Војводине , у Бановинској палати  
у Новом Саду, која је дело  чувеног 
Вршчанина архитекте Драгише 
Брашована. 

За учешће у програму  “За 
чистије и зеленије школе у 
Војводини” ове године су 
конкурисале 84 васпитно-
образовне институције, док је 
њих 60 успешно реализовало 
планиране активности. За 
изузетне резултате и допринос у 
неговању еколошке свести, према 
одлуци комисије, награђено је 
19 најуспешнијих предшколских 
установа, основних и средњих 
школа и школа за ученике са 
сметњама у развоју. Од тога су 
3 средње школе међу којима је 
Хемијско-медицинска школа из 
Вршца. Школа, такође, успешно 
реализује и међународни програм 
Еко-школе, неке од активности у 
оба програма су исте.

Честитајући награђенима, 
покрајински секретар за 
енергетику, грађевинарство и 
саобраћај Ненад Грбић нагласио 
је да је најважнији циљ пројекта 
био да покушамо да код најмлађих 
утичемо на промену лоших 
навика и да им пружимо едукацију 
која ће довести до усвајања нове 
еколошке и енергетске културе. 

- Према неким 
проценама, 2050. године ће у 
морима и водама бити више 
пластичне амбалаже него 
риба, рекао је Грбић износећи 
алармантни пример и указујући да 
друге планете немамо. Страшан је 
податак, ако знамо да данас имамо 
око 100 милијарди боца које се не 
рециклирају у потпуности, него 
свега 30-так одсто. На то морамо 
да утичемо и да најмлађима 
укажемо да буду бољи од нас, да 
чувају планету Земљу и енергенте 
које имају, са основним циљем – а 
то је одрживост.

Присутнима су се обратили 
и награђенима честитали и 
председник Алекса Јефтић,  
Покрет горана Војводине, и 
Јелена Криш Пигер, представница 
Фондација Рикен за рециклажу 
лименки. 

Пројекат “За чистије и зеленије 
школе Војводине” покренуо 

је, 2009. године,  Покрајински 
секретаријат за урбанизам и 
заштиту  животне средине, 
у сарадњи са Покрајинским 
секретаријатом за образовање, 
прописе, управу и националне 
мањине -националне заједнице.  
Активности пројекта усмерене 
су на  едукацију и подизање 
свести деце и запослених у 
васпитно-образовним установама 
(предшколске установе, основне 
и средње школе укључујући и 

музичке, балетске, уметничке, 
школе за децу са сметњама у 
развоју, школе за образовање 
одраслих, ученички домови и 
приватне васпитно-образовне 
установе). До сада је више од 
60 одсто васпитно -образовних 
установа са територије АП 
Војводине учествовало у овом 
програму.

Партнери на пројекту су 
Покрет горана Војводине и 
Фондација Рикен (Recan) која 

се бави примарном селекцијом 
алуминијумских лименки, а 
од ове године и Покрајински 
секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај. 

Овогодишњи програм “За 
чистије и зеленије школе у 
Војводини” завршен је 2. јуна 
поменутом доделом награда 
најбољим васпитно-образовним 
институцијама. Ова активност се 
реализује осам година уназад са 
циљем подизања свести и личне 
одговорности за бригу о животној 
средини у васпитно-образовним 
установама и локалним 
заједницама у Војводини. 

Иначе, најбоље васпитно-
образовне установе добиле су 
награде у виду једнодневних 
излета у Национални парк 
“Фрушка гора” и Специјални 
резерват природе “Ковиљско 
-петроварадински рит” са 
организованим аутобуским 
превозом за ученике и наставнике. 
Међу наградама је и дводневни 
семинара из области заштите 
животне средине у Еколошком 
центру “Радуловачки” у Сремским 
Карловцима од 29. до 30. јуна 
за двоје наставника учесника 
програма како би још више 
унапредили свој рад у школи.

Ј.Е.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ УЧЕСНИЦИМА У ПРОЈЕКТУ “ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ”

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА МЕЂУ 
НАЈУСПЕШНИЈИМА

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ!

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило 
Палов“ Вршац је акредитована високошколска установа која 
образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, 
румунском и ромском, на основним и специјалистичким 
струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  
у складу са  европским стандардима, сами креирате свој 
наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде (модул са 
појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, 
рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на 
енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за 
касније запошљавање. 

У јунском уписном року 2017. године, кандидати ће у 
оквиру пријемног испита полагати проверу говорних, 
музичких и физичких способности, као и познавање бонтона. 
Класификациони испити из матерњег језика, као и тест 
опште информисаности полажу се након положених провера 
способности.

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру 
Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара проведу, 
студирају и полажу испите на више  универзитета у ЕУ уз 
стипендије које овај програм нуди. 

Све информације око термина уписа , провера, као и 
класификационих испита биће благовремено истакнуте на сајту 
www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

стипендије које овај програм нуди. 

Директор Вељко Стојановић примио признање додељено школи
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Милан Зарић, професор 
филозофије, радио је у 
вршачким школама као 
предавач, али и као директор. 
Најлепше је било радити са 
ђацима, каже. Као директор 
и заменик директора, 
трудио се да створи што 
боље услове за квалитетну 
наставу у Пољопривредној 
школи, ШЦ „Никола Тесла“ и 
вршачкој Гимназији. Од када 
је у пензији озбиљно се бави 
пчеларством, има виноград, 
воћњак, а радо одлази у лов 
на фазане. 

Потичете из старе вршачке 
породице. Које?

-Да. Ја сам из вршачког српског, 
паорског краја од Пемчевих. Рођен сам 
јуна 1947. Оца Јована звали су чика Јоца, 
а мајку Даринку - баба Дара. Као дете, 
звали су ме мали Нане, нисам умео да 
кажем Милан. Остао сам мали Нане пошто 
нисам много израстао као и сви из моје 
фамилије. Касније ме људи не знају под 
тим надимком јер сам се рано иселио из 
српског краја, 1978, сазидао сам кућу код 
некадашњег Хотела Турист, у Загорској 
улици, где и сада живимо. Имам 3 године 
млађу сестру Анђелију, удату Бакић, има 2 
сина, живе ту крај мене. 

Из детињства памтим када су нам 
уводили струју, прво 110, а после 220 
волти, педесет и неке године. Сећам се да 
смо, као мали, улазили у темељ за трафо 
па су старији морали да нас ваде. Нисмо 
могли сами да изађемо из те огромне рупе. 
Била су то времена просперитета града. 
Сећам се да је тада рађен и водовод. Тих 
је година било пуно деце, 15 и више само 
од ћошке до ћошке. Игре смо осмишљали 
сами, није било играчака. Да бисмо могли 
да играмо жмурке, гасили смо улично 
осветљење, пењали се један другом на 
рамена. Родитељи су пријављивали квар, 
они дођу да поправе, кад лампа исправна. 
Сећам се великих снегова да се човек с 
преке стране улице није видео. Јесмо ми 
били мали, али и снегови су били велики. 
Радовали смо се великим кишама, блату 
по улицама, није било асфалта. Играли смо 
се у том блату, у води. Надобијали смо се 
батина кад дођемо кући онако упрљани 
и блатњави. Играли смо се каубоја и 
индијанаца, дивљали по баштама које 
нису биле ограђене па смо излазили кроз 
њих у паралелну улицу. Сељаци су пуно 
радили, од ујутро до увече, а недељом су 
жене износиле столице и седеле на улици. 
Покојни Пера Дудић био је главни за 
смицалице и све нас је забављао. Везивао 
је зечји реп за најлон, повлачио га брзо и 
сви су мислили да је то неки миш, пацов. 
Жене, па и неки људи, скакали су, бежали, 
било је вриске, смеха... 

У којим сте вршачким школама 
стицали образовање?

-Пошао сам у Вежбаоницу, била је у 
Дому омладине. Тамо сам ишао прва три 
разреда основне школе. Онда смо се 
преселили у зграду поред Конкордије где 
је била Вршачка банка, на годину дана, а 
после смо прешли у „Вук Караџић“. Ту сам 
стекао већину пријатеља, виђамо се и дан 
данас. Учитељску школу уписао сам 1962, 

а завршио 1967. Након тога сам студирао 
филозофију у Београду и завршио 1974. 
Двоумио сам се да ли да упишем физику 
или филозофију. Физика и математика 
су ми баш „лежале“, али имао сам дивног 
професора филозофије Златка Милошева. 
Одушевило ме је његово образовање, 
како је лепо говорио. Ја сам желео да се 
образујем па сам проценио да ћу веће 
образовање стећи на филозофији. 

Да ли одмах добијате посао?
-После факултета отишао сам у војску 

и када сам се вратио добио сам исте 
јесени посао у Белој Цркви, у Гимназији, 
1975. Предавао сам филозофију, логику, 
психологију и социологију 2 и по године. 
После тога вратио сам се у Вршац да 
предајем у Хемијској школи и у „Тесли“. 
Онда ме је Комитет послао за директора 
Пољопривредне школе, 1988. Остао сам 
тамо 2 године. Затекао сам расуло. Довукли 
смо механизацију, набавили 104 хектара 
земље, опремили смо школу... Онда сам 
проценио да, као професор филозофије, 
када више не будем директор, немам 
шта да радим у Пољопривредној школи. 
Директор Хемијске школе Златибор Мицић 
чудио се када сам га питао да се вратим да 
радим као професор. Рекао ми је да сам 
први који тражи да не буде директор и да 
се врати да предаје. Тако сам 2 године био 
професор у тој школи, био је то леп период. 
Онда ме је Мицић именовао за помоћника 
директора, а када је Пера Олуић постао 
директор Гимназије звао ме је да пређем 
и предајем филозофију уместо професора 
Милана Мијатова- Џимија који је отишао у 
пензију. Уживао сам тако 2 године, а онда је 
Пера смислио да ме именује за помоћника 
директора и када је отишао у пензију 
предложио ме је за директора Гимназије. 
На тој функцији био сам од 2006. до 2012. 
Тако сам, на пола другог мандата, отишао у 
пензију. Пензионер сам већ 4,5 године. 

Шта је било лепше, бити директор 
или професор?

-Најлепши посао у просвети за мене 
је посао с дневником, непосредан рад са 
ученицима. То је најкреативније за оног 
ко зна, ко воли, а најглупљи посао за 
мене је директор - стални компромиси, 
бавити се свим само не образовањем, 
организацијом наставе. Морао сам да 
бринем да ли има креда, сијалица... Као 
што сам у Пољопривредној радио да 
доведемо земљу и механизацију, у „Тесли“ 

са Шите Николом и покојним Кочом 
средили смо папирологију, тако сам у 
Гимназији радио да се створе услови да се 
крене са наставом у једној смени. Средили 
смо и ђачке тоалете, праве свлачионице са 
тушевима за фискултурну салу, оградили 
школско двориште, парк, кабинете за 
физику, хемију, информатику, опремили их, 
направили лепу, велику зборницу, атријум, 
заменили све прозоре... Нисам имао 
времена да чекам да саднице порасту, 
старији сам човек, па смо засадили дрва 
6 и 7 м висока. Директорка Академије 
Грозданка Гојков хтела је да буду липе као 
некада у Учитељској школи, сада „Олги 
Петров“. Тако смо и урадили. Посадили смо 
две златне липе, атријум је био прелеп. 
Увели смо дан школе и славу, Светог 
Ћирила и Методија. Много сам радио и на 
међународној сарадњи. Побратимили смо 
се са Гимназијом из Решице, најчувенијом 
Гимназијом „Константин Диаконович Лога“ 
из Темишвара, сарађивали смо са једином 
Српском гимназијом у Румунији „Доситеј 
Обрадовић“. То је било лепо, јер ми смо 
једина гимназија у Србији која има наставу 
двојезично, на српском и румунском.  Ђаци 
су успоставили бројна познанства и то је 
заиста лепо. 

У чему је лепота филозофије?
-Цео живот човек ради на образовању, а 

то је само средство за васпитање, стицање 
навика, ставова, погледа, ширење видика... 
А, онда видиш да је твој утицај (који је 
организован, систематски), минимизиран 
у односу на медије и све остало. Гледаш 
како губиш не битку, него рат! Тотално се 
променио вредносни систем код младих 
људи. Бориш се за систем у коме се цени 
образовање, култура, лепо васпитање, рад, 
зарада на основу рада, поштење, углед, 
поштовање... и онда дођеш до тога да се 
цени само оно што може да се измери, 
материјално, масовна култура, а ја сам се 
трудио да се против ње борим, против 
потрошачког друштва. Некада се статус у 
друштву стицао на основу тога какав си, 
а данас на основу тога колико имаш пара 
и небитно је како си до њих дошао. Ја сам 
живео неко време у Америци, у Берлину, 
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НОВО РУХО ВАСКОВОГ 
СОКАКА

Вредни радници приводе крају радове на сређивању Улице 
Васка Попе  која добија потпуно нови изглед, од асфалтне 
пресвлаке, до комплетно нове инфраструктуре и постављања 
јавне  расвете. Ова инвестиција вредна је 10,5 милиона динара. 
Радови треба да буду завршени ових дана, а последњи корак је 
постављање јавне расвете.

-Јавна расвета је веома важна јер је познато да је ова улица 
била лоше  осветљена, а у појединим деловима такорећи никако, 
каже Драгиша Вучинић, саветник председника Општине Вршац.

Током трајања реконструкције, урађена је комплетна 
инфраструктура, фекалнаи кишна канализација, а следећи 
корак је прикључивање домаћинстава на нову канализациону 
мрежу, коју смо урадили. То појединачно повезивање сигурно 
ће потрајати и након завршетка реконструкције улице. 

Ново рухо добио је део Улице Васка Попе од Стеријине до 
Булевара Жарка Зрењанина, у дужини од 220 метара.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 39 , БРОЈ 967, 4. ЈУЛ 2014.

ЗАБАВА ЗА НАЈМЛАЂЕ
Туристичка организација општине Вршац, у сарадњи 

са Центром Миленијум и Арт центром из Београда, 
приредила је пригодан културно - забавни програм, 
у суботу, 28. јуна, и тако свечано обележила почетак 
купалишне сезоне на вршачком градском језеру. Програм 
је био првенствено посвећен најмлађим Вршчанима који 
су уживали у дружењу са великим другарима.

- Кловнови и аниматори припремили су забаву и 
игре за најмлађе чиме су најавили дечје програме у 
току лета, каже Јасна Живковић, ПР менаџер Туристичке 
организације Општине Вршац. Током купалишне сезоне, 
сваког петка, суботе и недеље у “дечјој зони” на језеру 
приређиваће се различити спортски, едукативни, 
музички и други садржаји за наше најмлађе купаче, а у 
току су и пријаве за школу пливања на вршачком језеру 
која почиње 5. јула и која ће омогућити свим вршачким 
малишанима да науче да пливају.

Према речима Живковићеве, уз дечји програм, у току 
лета, планирани су садржаји за одрасле. Биће то турнири 
у стоном тенису, шаху, одбојци на песку, као и различити 
облици аеробика и рекреације.

ИНТЕРВЈУ

МИЛАН ЗАРИЋ, ПРОФЕСОР У ПЕНЗИЈИ, РАДНИ ВЕК ПРОВЕО У ВРШАЧКОМ ШКОЛС ТВУ:

НАШЕ ШКОЛСТВО БИЛО ЈЕ ИЗВАНРЕДНО 
ДОК НИЈЕ КРЕНУО СИСТЕМАТСКИ СУНОВРАТ!
-Трудио сам се да младе уведем у свет правих вредности, али осетио сам временом да губим не само 

битку, већ и рат. Победу су односили потрошачко друштво и масовна култура -
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био сам у Израелу, арапским земљама, 
супруга је радила у иностранству, схватио 
сам да су криза, све ово што се дешава, 
опште људски спецификум. Свуда има тога.

Какво је наше школство?
-Из свог искуства могу слободно да 

кажем да смо до 70-тих година имали 
изванредно школство док није кренуо 
систематски суноврат. Имали смо 
добре основне школе, занатске, средње 
стручне школе, одличне гимназије и све 
су давале квалитетан кадар. Суноврат је 
почео првим реформама - Шуваровим 
заједничким основама, па затим 
поправљање „Шуварица“... Дошли смо до 
тога да су у школе увођени нови предмети, 
политичари су правили компромисе 
са друштвеном „елитом“ и осталим 
субјектима, тако да школа више није имала 
функцију коју треба да има. Данас имамо 
још увек добре гимназије, средње стручне 
школе, али је сам систем довео до тога 
да се мање ради, да смо мање захтевни 
према младим људима. Школе се све 
лакше завршавају, на њих могу да утичу 
друштвене средине, родитељи који као да 
нису сарадници просветним радницима 
на томе да им деца стекну одређено 
образовање, навике, да се припреме за 
живот... већ да што лакше прођу кроз све 
школе, да остваре успех иза кога не стоји 
реално знање. Зато имамо ситуацију да 
инжењери нису инжењери, лекари нису 
лекари, професори нису професори... 
Они најквалитетнији не могу овде да се 
пробију, јер су ови други - лошији заузели 
позиције и не примају боље од себе. Наши 
најбољи одлазе у иностранство, радо би се 
вратили, али нема шансе. 

Политика је ушла у наше животе, и 
треба да уђе, али и ми треба да уђемо 
у политику. Изем ти људе који седе са 
стране и чекају да се нешто догоди. Већина 
поштених људи седи и чека. Ништа се неће 
догодити. Поштен свет мора да се ангажује, 
који је то начин, не знам. Био сам мало и у 
политици, али изем ти странку која није 
национална и двоструко ти изем странку 
која је само национална. У условима када 
свуда у свету странке воде страшно рачуна 
о националним, државним интересима, да 
ти причаш да си нека грађанска странка?! 
Тако нешто не постоји! Странка у нашим 
условима мора бити национална, али не 
сме бити само то, мора да води рачуна о 
свим сегментима развоја друштва.

Како је изгледао Ваш лични живот?
-Оженио сам се 1979. Супруга ми 

је Снежана, редовни професор на 
Хемијском факултету у Београду, један 
је од врхунских светских научника, ради 
често у иностранству, Америци, Немачкој... 
Имамо старијег сина Ненада, завршио је 
заштиту животне средине на Биолошком 
факултету, има мастер биологије, ради 
докторат на пчелама. Ћерка Милана 
је завршила технологију, мастер, и она 
завршава докторат. Деца су нам кренула 
маминим стопама. Задовољан сам, 
породица ме много испуњава. 

Да ли се нечим бавите сада као 
пензионер?

-Ја сам се за пензију припремао 15 
година пре одласка, схватио сам да човек 
мора имати нешто чиме ће се бавити. 
Кренуо сам са пчеларством. Имам око 
2.000 квадрата овде око куће и почео 
сам да користим традиционално знање 
свог краја. Мој деда је имао винограде, 
отац је кренуо са воћем, а ја се трудим да 
то наставим. Ми сељачка деца нисмо ни 
свесни колико традиционалног знања 
имамо, гледали смо како се гаје парадајз, 
лук, како се ради виноград. Зато се 
ваљда и каже да су деца најбоља у занату 
свог оца?! Купио сам леп, велики плац у 
Месићу, ливада и багремова шума, имам 
50 друштава пчела. Имам регистровано 
пољопривредно домаћинство. Годишње 
произведем од 500 до 1.500 кг меда, не 
идем на велике количине, али се трудим 
да то буде органско пчеларење. У мојим 
кошницама нема метала, пчеле третирам 
искључиво на природан начин, радим 
редовно анализе меда и задовољан 
сам квалитетом. Пчеларење, виноград, 
воћњак, све ме то испуњава. Радим више 
него када сам био у просвети, али с већим 
еланом, радни дан ми почиње у 5 ујутро. 
Трудим се да баш само кад морам сиђем 
до града. 

Бавим се и ловом. Члан сам Ловачког 
друштва „Караш“ Куштиљ. Др Тибериу 

Куђија је председник, ја сам секретар. 
Ја више кварим лов мојим другарима 
него што ловим. Сад кад ово прочитају, 
убиће ме, неће више да ме воде у лов ни 
толико колико смо до сада ишли. Имам и 
ловачко куче, са којим се свађам кад ми 
гази башту. Волим да идем у лов, нарочито 
на фазане. Најлепши део лова је дружење, 
ловачки доручак, печемо кобасице, 
слушам ловачке приче, пијане молитве, а 
ти трезан... 

Која је Ваша животна филозофија?
-Данас уопште нема комуникације 

између људи, млади седе у кафићима и 
гледају у мобилне. Људи треба да се друже. 
За моју славу, Светог Аранђела, кућа нам 
је пуна гостију, 50 људи плус тамбураши. 
Дођу нам рођаци, пријатељи из Румуније, 
сви смо заједно, ту су и деца са својим 
друштвом, све генерације. У животу је 
важно живети у складу са природом, 
поштовати друге људе, али и своју 
традицију. Да ли сам ја националиста ако 
волим ћирилицу, епске песме, а при том 
су ми кумови Румуни, пријатељи Мађари?! 
Волим и негујем своју традицију, а страшно 
поштујем туђе. 

Био сам пуно по свету, нисмо ни свесни 
да живимо у лепој, здравој природној 
средини која је једна од најлепших. Имамо 
своју традицију, језик, писмо, веру... Жао ми 
је што то не негујемо на начин примерен 
савременом животу, уз велико поштовање 
свих осталих људи са којима овде живимо. 
Јер, то нас чини богатијим. Не разумем 
најбоље румунски, али волим њихову 
музику, умем да играм румунска кола. Ми 
смо са тим одрастали, заједно, једни уз 
друге. 

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 39 , БРОЈ 970, 25. ЈУЛ 2014.

УЉМАНСКИ ФОЛКЛОРЦИ 
ДОБИЛИ НОВИ  ПРОСТОР 

Чланови Културно - уметничког друштва „Бранко 
Радичевић“ из Уљме адаптирали су просторију, која 
није била у функцији, и тако добили, како кажу, злата 
вредан простор за одлагање вредних и скупих народних 
ношњи. Уређење простора одрађено је као део пројекта 
„Сачувајмо нашу народну ношњу“, који је реализован уз 
финансијску подршку Фондације Ане и Владе Дивца, а 
иницијатори и аутори идеје били су неформална група 
младих Уљмана и сеоски КУД „Бранко Радичевић“.

- Почетком фебруара Љубодрага Шаровић, 
активисткиња Фондације Ане и Владе Дивца, одржала 
је, у Дому културе у Уљми, презентацију о финансирању 
пројеката Дивац омладинског фонда у Општини Вршац 
и том скупу присуствовали су и чланови нашег Културно 
- уметничког друштва “Бранко Радичевић“ , објашњава 
Јован Ивков, председник друштва. Група омладинаца се 
заинтересовала и образовала неформалну групу младих 
нашег друштва у којој су били: Урош Марков ,Ђурица 
Гаврилов , Вања Јокић,  Немања Нешић, Милица Милошев 
и Дејан Барачков. Они су написали пројекат „Сачувајмо 
нашу народну ношњу“.  Осим љубави према фолклору 
и неговању народног стваралаштва, ови млади људи су 
желели да својим трудом и радом допринесу како нашем 
КУД-у, тако и генерацијама које долазе. 

Чланови КУД “Бранко Радичевић“ добили су, од МЗ 
Уљма, простор на коришћење на неодређено време, 
а помоћу овог пројекта и финансијске помоћи Дивац 
омладинског фонда успели су да реше проблем смештаја 
народних ношњи.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

У кафани 
Јадран, власништво ондашњег 
Радивоја Бокшана, Срби су се радо 
састајли. Тамо је, по сећању госпође 
Косаре Филиповић, ћерке кафеџије 
Бокшана, прослављана српска нова 
година уз фанфаре оркестра из Сент 
Јаноша, данашњих Барица, који је 
бројао 24 члана. Тачно у поноћ, са 
првог угла, чула се музика оркестра, 
који је свирајући стизао из Јадрана, 
где се до јутра славило ново лето. 
Тада је у Мариолани било десетак 
кафана. Срби су се радо састајали и 
у кафани браће Тркље (два Србина 
која су стигла из Америке) која се 
налазила недалеко  од данашњег 
Вoss-а. Игранке за Немце и Немице 
паоркиње организоване су у кафани, 
где је данашњи Центар, за крем 

друштво Немаца у кафани Касино, 
власништво велепоседника Вожинга, 
на месту где је данас дечији вртић, 
за Мађаре у кафани Шаги на путу 
за Београд. На игранке са Немцима 
паорима ишли су и Срби и то 
недељом, за Нову годину и Божић 
и за сеоску славу Кирвај, која се 
одржавала почетком октобра.

Игранке су почињале, по речима 
госпође Филиповић, „ Краљевским 
колом“, а потом су се свирале полке, 
валцери, чардаши...

Мариолана између два рата 
имала је пуно продавница – 12 до 
13 са разним артиклима. Могле су се 
купити ципеле познате марке „Бата“, 
одела“Тивар“ касније „Вартекс“ и 
слично. Власници продавница били 
су богати Немци. 

Апотеку је држао Кардош, два 
млина Немци Хуберт и Вагнер, 
дрвара је била власништво Ригера, 
циглана неког Малог Мишке. Пијаца 
се пружала  испред данашње 
школе до садашње пословне зграде 
Агробаната. Од данашњег Суда до 
Аутобуске станице био је парк. Улице 
су биле чисте, поплочане, канали 
уређени. Сваке суботе по сећању 
госпође Филиповић, домаћице и 
слушкиње код газда су поткречивале 
куће и чистиле улице.

Занимљивих података о животу 
у Мариолани између два светска 
рата изнела нам је и, сад покојна, 
Милица Шипка, рођена Маричић, 
која је са две године стигла са браћом 
и сестрама, родитељима и баком у 
Мариолану. 

Њен отац, покојни Никола 
Маричић, као Солунац-добровољац 
добио је 8 ланаца земље у Банатском 
Соколцу плус 5 ланаца „на децу“ и 
право да зида кућу у овом насељу. 
Ипак одлучује се за Мариолану где 
купује кућу и још земље. Породица 
Маричић, једна од српских обитељи у 
Мариолани бавила се земљорадњом, 
остале су биле занатлијске - кафеџија 
Бокшан (стигао из Великог Гаја), 
браћа Тркељ (стигла из Америке), 
кројач Поштин (такође стигао из 
Великог Гаја), лончар Јовановић 
(нема података одакле је стигао) и 
ужар Милојковић (из Маргите). По 
сећању Милице тада је било врло 
мало Мађара, углавном бироша, 
који су становали по околним 
пустарама. Сећа се једног Румуна 

који је чувао овце и пар Јевреја, 
углавном образованих људи, лекара, 
апотекара и трговаца.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (8)
ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски 

Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

 Десети ликовни салон који је и ове 
године окупио велики број ликовних 
уметника из јужног Баната, одржан 
је прошлог викенда у Пландишту у 
Образовно-културном центру „Вук 
Караџић“. 

- Последњих година број учесника 
је порастао на 45, а на самој изложби 
ће бити изложено 67 радова. Највише 
пристиглих и награђених радова 
је из Ковина – истакао је Мирослав 
Петровић, директор Образовно-
културног центра „Вук Караџић“ у 
Пландишту. 

- Из године у годину је све теже 
селектовати најквалитетније радове, 
јер квалитет непрестано расте 
– рекао је Стефан Јон, селектор 
манифестације, који се у овој улози 
нашао по трећи пут. 

Прва награда припала је Драгану 
Ђорђевићу из Ковина, а додељено 
је и пет равноправних награда за 
квалитет слике. Организатори ове 
манифестације најављују да ће ово 
бити прилика за успостављање 
тешње сарадње између културних 
центара у Банату. 

ИЗЛОЖБА УМЕТНИКА ЈУЖНОГ БАНАТА 

ЈУБИЛАРНИ ЛИКОВНИ САЛОН У ПЛАНДИШТУ

У Маргити је и ове године 
прослављена сеоска слава 
Духови, коју овде традиционално 
заједно славе и српски и румунски 
православци. 

- Прва црква је на овом месту 
саграђена 1834. године. Била је 
заједничка, а онда је подељена и 
саграђена је нова црква за румунске 
православце. Међутим, и даље се 
трудимо да се Духови славе заједно 
– рекао је Анђелко Комердељ, 
председник Црквеног одбора. 

- Доста је урађено од како постоји 
Црквени одбор. Адаптирани су 
Светосавски дом и парохијски стан, 
а највеће задовољство је сарадња 
две цркве. Трудићемо се да ова 
заједничка служба у једном храму 
постане традиција – рекао је Анђелко 
Мишељић, члан Црквеног одбора. 

Уређење цркве и црквених 
просторија у Маргити, помогла је 
Општина Пландиште, као и бројни 
донатори. 

СЕОСКА СЛАВА У МАРГИТИ 

ДВЕ ЦРКВЕ ЗАЈЕДНО 
ПРОСЛАВИЛЕ ДУХОВЕ 

У организацији Удружења спортских 
риболоваца „Смуђ“ и под покровитељством 
Општине Пландиште, у Пландишту 
је одржано јуниорско пецарошко 
такмичење под називом „Дани рибара“. 
Ова манифестација има традиционалан 
карактер и обележава се већ 15 година 
током првог јунског викенда. 

- Ове године имамо 33 такмичара. Деца 
су узраста од првог до осмог разреда 
и подељена су у засебне категорије 
девојчица и дечака. Обезбеђене су награде 
за најбоље и најмлађе такмичаре, а у 
томе су нам помогли бројни спонзори и 
локална самоуправа – рекао је Никола 
Бањанин, председник Удружења спортских 
риболоваца „Смуђ“ из Пландишта. 

Прво место у категорији дечака освојио 
је Игор Мандач са уловљених 1460 грама, 
а међу девојчицама је најуспешнија била 
Ивана Јаћимовић са уловљених 220 грама. 

ЈУНИОРСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕЦАЊУ 

„ДАНИ РИБАРА“ У ПЛАНДИШТУ 
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Удружења „Отворено срце света„ и 
„Аутизам Јужни Банат“ у партнерству 
са Савезом удружења Србије за помоћ 
особама са аутизмом организовали су 
трибину са темом „Кризне ситуације 
у породицама деце и особа са 
аутизмом“ у Педагошкој академији, 
1. јуна. На трибини су говорили 
професор др Ненад Глумбић, са 
Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију и Весна Петровић, 
председница Савеза удружења за 
помоћ особама са аутизмом.

Поремећаји аутистичног спектра 
према дефиницији ДСМ-5 из 2013. 
године подразумевају следеће 
критеријуме:

1. Постојани дефицити 
у социјалној комуникацији и 
социјалним интеракцијама који се                                                                           
испољавају у различитим контекстима 
и који се не могу довести у везу са 
развојним кашњењем

2. Ограничени репетитивни 
облици понашања, интересовања или 
активности

3.  Симптоми морају постојати 
у раном детињству, али не морају 
бити у пуној мери испољени све док 
социјални захтеви не превазилазе 
ограничене капацитете

4.  Испољени симптоми 
заједно ограничавају и оштећују 
свакодневно функционисање

Први који ће уочити симптоме 
аутизма код детета су родитељи. То 
ће се догодити у првој, другој години 
живота детета, али коначна дијагноза 
аутизма се ретко поставља пре 4. 
године. Знаци који се могу уочити 
код детета јесу поремећај спавања, 
поремећај исхране, неодазивање на 
име, тешкоће у социјалним вештинама, 
недостатак контакта очима, дефицит у 
заједничкој пажњи (дете не гледа у 
предмет који му показујемо прстом), 
дете не показује својим прстом 
предмете, недостатак брбљања до 
12 месеци и прве речи до 16 месеци, 
стереотипије (љуљање тела  напред 
- назад, лепршање рукама...), отпор 
према промени, ритуално понашање, 
усредсређеност на једну играчку или 
део играчке, хиперсензитивност или 
хипосензитивност. 

Професор др Ненад Глумбић је 
на одржаној трибини своје излагање 
усмерио, пре свега, на ситуације 
у којима се јављају агресија или 
аутоагресија.  Према његовим 
речима узрок оваквог понашања 
мора постојати, иако родитељима и 

стручњацима може бити тешко да га 
открију. Узроци могу бити разни: звук 
сирене на улици, промена рутине 
на коју су навикли, или нешто што 
нама не изгледа у тој мери значајно.
Такође, оваквим понашањем се могу 
избегавати одређени задаци који се 
постављају пред децу или особе са 
аутизмом. Оно што је важно, како 
професор наводи, јесте открити 
узрок и реаговати у односу на то. 
Некада, несвесно, такво понашање 
поткрепљујемо (када се дете или особа 
узнемири дајемо му све што жели да би 

га смирили) и то се мора променити. 
Услед престанка поткрепљења може 
доћи до још бурнијих реакција, али 
када постане очигледно да својом 
агресијом или аутоагресијом не могу 
доћи до жељеног одговора, образац 
понашања ће се променити.                                                                                            

Весна Петровић је, као мајка 
младића са аутизмом, из личног 
искуства говорила  о животу 
породице која има члана са аутизмом. 
Нагласила је важност сарадње 
родитеља и стручњака када се ради 
о третману деце са аутизмом. Битно је 

да родитељи не одустају у трагању за 
најбољим решењем за њихово дете. 
Taкође, говорила је о фазама кроз које 
пролазе и особе са аутизмом у животу, 
као што су: пубертет, одрастање, 
старење особа са аутизмом и старење 
њихових родитеља, реакцијама 
на промену рутине, шта им прија, 
а шта ствара осећај нелагодности. 
Присутне је упознала  и са корацима 
Савеза  удружења за помоћ особама 
са аутизмом у даљем унапређењу 
положаја особа са аутизмом.                                                                                                      

Након трибине, предавачи су 
одговарали на питања присутних , 
решавали недоумице и осврнули се 
на још неке теме од важности за особе 
са аутизмом, као што су популарни 
третмани који се користе у раду 
са децом и особама са аутизмом и 
образложили добре и лоше стране 
истих.                       

Одржавање трибине су  подржали: 
Град Вршац, ШОСО „ Јелена Варјашки“ 
и Друштво учитеља града Вршца.    

 Марија Кери Кутлешић, 
дефектолог - логопед        

 Весна Павловић, дефектолог – 
олигофренолог

 Марина Боровић, дефектолог 
за вишеструку ометеност                                                                                  

У ПЕДАГОШКОЈ АКАДЕМИЈИ ОДРЖАНА ТРИБИНА СА ТЕМОМ

„КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОРОДИЦАМА  ДЕЦЕ И 
ОСОБА СА АУТИЗМОМ“

На лепо припремљеном и 
организованом простору у ОШ “Вук 
Караџић” у Вршцу, “Мало незванично 
друштво за заштиту животиња” са 
ученицима и наставницима одржали 
су, 21. пут, Смотру кућних љубимаца, 

2. јуна. „Вукови“ ђаци већ две деценије 
негују ову смотру која је, с правом, 
добила епитет традиционалне. И ове 
године, био је то прави празник љубави 
малишана и њихових љубимаца где су 
се сви лепо дружили, добили награде и 
задовољни отишли кућама.

-Смотри увек присуствује са 
власницима много кућних љубимаца: 
папагаја, рибица, глодара, мачака, 
паса... каже Љиљана Томић, идејни 
организатор смотре. Ове године било 
је пријављено 236 учесника, само паса 
108, а имали смо и необичне животиње 
-  коњ Мила и веверица Брзонога који су 
добили специјалне награде, Најлепше 
кућне љубимце из свих категорија 
бирају судије наставници школе, а псе 
оцењују кинолошке судије. Ове године 
најлепше псе из свих категорија бирао 

је Градимир Рајин који је од самог 
почетка са нама. 

Сваком учеснику уручују се 
дипломе у духу ове Смотре. Поред 
кућних љубимаца, награђују се и 
најбољи литерарни и ликовни радови 

на конкурсу расписаном поводом овог 
лепог и врло радосног догађаја за 
ученике ОШ „Вук Караџић“.

-Велики допринос успешној 
организацији смотре дали су 
наставници и ученици, као и 
љубитељи животиња и спонзори 
који помажу да сваке године 
најинтересантнији кућни љубимци 
добијају награде и захвалнице, истиче 
Томићева. Спонзори за ову годину 
били су:”Свислајон”, Зоо шопови 
“Себастијан” и “Кунг фу Панда”, бутик 
“Леџнд”, “Гокси ко”, Гордана Ранков и 
Ивана Секулић. Смотра је традиција 
наше школе, развија и негује код деце 
љубав према животињама, а деца 
која имају кућне љубимце, кажу, да по 
правилу постају добри људи.

Ј.Е.

ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА СМОТРА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

КОЊ МИЛА И ВЕВЕРИЦА 
БРЗОНОГА НАЈВЕЋЕ АТРАКЦИЈЕ

Серијом активности у Београду обележен је 
Национални дан донора – 6. јун, установљен на 
иницијативу Хемофарм Фондације која је, у сарадњи 
са Министарством здравља, већ две године у 
снажној кампањи за повећање броја донора и 
трансплантација органа у Србији. У оквиру кампање 
„Најважнији позив у животу“, познате личности, 
лекари и грађани послали су јединствену поруку 
о потреби стварања националног консензуса за 
доношење новог Закона о трансплантацији. 

Наш познати глумац и редитељ Драган 
Бјелогрлић, у холу Културног центра Београд, 
телефоном je разговарао са грађанима о 
предрасудама које прате ову тему, а њему су се  
придружили и остали потписници донорских 
картица: Владимир Арсенијевић, писац, Веран 
Матић, директор Фонда Б92, Тања Бошковић, 
глумица и Сузана Златановић, новинарка.

-Кампању Хемофарм Фондације подржавам 
из чисте емоције будући да сам један од првих 
власника донорске картице код нас. Покушао 
сам да у разговору са грађанима поделим своја 
уверења, али и разбијем заблуде оних који још увек 
имају предрасуде према овом чину који обезбеђује 
животе за више хиљаду људи са листа чекања. Оно 
што сам чуо није обесхрабрујуће, само нам треба 
много времена да подигнемо свест људи. Ово су 
озбиљне кампање које се раде на дуге стазе, али 
остају као живо сведочанство и запис времена о 
великом пројекту који је мењао свест људи, рекао је 
Бјелогрлић. 

Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма 
и сам власник две донорске картице, у Немачкој 
и Србији, рекао је да је ова година кључна за 
доношење Закона о трансплантацији који ће 
бити потврда свих напора иницијатора кампање 
„Најважнији позив у животу“. 

-Потреба за органима је и даље много већа од 
броја донора, тако да се наш посао о промени свести 
наставља. Тек када о донирању будемо разговарали 
отворено и без предрасуда сматраћемо да је Србија 

на европској мапи хуманости равноправна са 
другима, нагласио је Зелигер. 

Важан партнер у овој кампањи и законском 
решавању овог питања је Министарство здравља, 
а обележавању Националног дана донора 
присуствовао је ресорни министар Златибор 
Лончар. 

- Од како је кренула акција Хемофарма и 
подршка свих оних који учествују у овоме,  дошли 
смо до резултата да у претходних пет месеци 
имамо 23 донора, 56 трансплатација од чега 38 
трансплатација бубрега, 14 трансплатација јетри 
и четири трансплатације срца, рекао је министар 
Лончар. Ово је добар резултат, али нам је циљ да буде 
још већи, јер око 700 пацијената чека трансплатацију 
бубрега и око 40 пацијената чека трансплатацију 
јетре и срца. Желимо да сви ти пацијенти на време 
добију органе.  

Национални дан донора обележен је на више 
локација у граду како би порука о најважнијем 
позиву у животу стигла до што већег броја људи. У 
возилима ГСП-а чује се порука Драгана Бјелогрлића: 
„Данас је Национални дан донора. Потпиши картицу. 
Постани донор.“ У ТЦ Ушће постављен је штанд за 
потписивање донорских картица на коме грађани 
разговарају са лекарима из Управе за Биомедицину 
Министарства здравља. У акцију се укључио и 
Телеком Србија који је на 600.000 е-маил адреса 
послао подсећање да је 6. јун Национални дан 
донора са позивом за потписивање донорских 
картица, а на  РТС 2 приказан је документарни филм 
“Најважнији позив у животу” аутора Данице Вученић 
и редитеља Матеја Рацкова. 

У Србији и даље више од  хиљаду људи чека, а 
многи од њих већ годинама, на најважнији позив у 
животу, позив када ће им јавити да је пронађен орган 
за трансплантацију. Уместо садашња 3, Србији је 
потребно најмање 10 донора на милион становника 
како би нестале листе чекања за нови орган, а 
Србија се померила са дна европске лествице по 
броју донора. 

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОНОРА 6. ЈУН 

ПРОМЕНОМ СВЕСТИ ДО ВЕЋЕГ БРОЈА ДОНОРА
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Драган Великић, двоструки 
добитник Нинове награде и један 
од најзначајнијих савремених 
писаца са наших простора, у 
разговору за Вршачку кулу, 
поводом недавног новог издања 
свог романа „Случај Бремен“ из 
2001. године, говорио је о овој 
и својој претходној књизи, о 
литератури уопште, градовима 
– јунацима својих романа, 
музици... 

Великић је аутор романа: „Виа 
Пула“ (1988 – Награда Милош 
Црњански), „Астраган“ (1991), 
„Хамсин 51“ (1993), „Северни 
зид“ (1995 – стипендија Фонда 
„Борислав Пекић“), „Дантеов 
трг“ (1997), „Случај Бремен“ 
(2001), „Досије Домашевски“ 
(2003), „Руски прозор“ (2007 
– Нинова награда за најбољи 
роман године, Награда „Меша 
Селимовић“ за најбољу књигу 
године, Средњоевропска награда 
за књижевност), „Бонавиа“ 
(2012), и „Иследник“ (2015 
– Награда „Кочићево перо“, 
Нинова награда за најбољи 
роман године). Написао је књиге 
прича: „Погрешан покрет“ 
(1983), „Стаклена башта“ (1985), 
„Београд и друге приче“ (2009), 
књиге есеја: „ЈУ-тлантида“ 
(1993), „Депонија“ (1994), 
„Стање ствари“ (1998), „Псећа 
пошта“ (2006) и „О писцима и 
градовима“ (2010). Објавио је 
књигу изабраних интервјуа: 
„39,5“ (2010), као и монографију 
„Пула – град интервал“ (2014) 
– у коауторству са фотографом 
Игором Зиројевићем и 
историчарком уметности Паолом 
Орлић. Био је уредник издавачке 
делатности Радија Б 92 и писао 
колумне за НИН, Време, Данас, 
Репортер и Статус. Од јуна 2005. 
до новембра 2009. године био 
је амбасадор Републике Србије 
у Аустрији. Његове књиге су 
преведене на петнаест европских 
језика, а заступљен је у домаћим 
и иностраним антологијама. 

У Лагуни је почетком године 
објављено ново издање вашег романа 
„Случај Бремен“ из 2001. године. Роман 
се, између осталог, бави питањима 
неизбежности човекове судбине. 
Одређују ли човека животи оних који 
га окружују? 

- Више сам писао о томе да кад се 
ствари посложе неизбежно увиђамо 
неке законитости. Али, та накнадна памет 
је под знаком питања, јер вероватно 
бисмо на исти начин увидели одређене 
законитости и да су се ствари на другачији 
начин сложиле. Ту животну укрштеницу 
са годинама са све више 
страсти решавамо, бар онај 
мислећи део човечанства. 
Морам признати да сам 
с времена на време 
запрепашћен открићем 
колико је људи који се 
уопште не баве таквим 
темама. 

Познајемо ли себе ако не познајемо 
своју или породичну прошлост? Може 
ли нас оно што не знамо свеједно 
одредити? 

- Све нас одређује, и оно што је било и 
оно што јесте око нас, или на другом крају 
света јесте – све то утиче на свакога од нас; 
у коликој мери, немогуће је израчунати. 
На сву срећу наше познавање себе 
није условљено свешћу о породичној 
прошлости, јер толико је тих тајни да 
бисмо бауљали попут зомбија кад бисмо 
од те врсте знања директно зависили. Али 
упознајући себе, човек уназад спознаје 
и оно што је било пре њега. Уосталом, 
толико је научних теорија у психологији 
које се баве управо том врстом утицаја 
на појединца; мени омиљена је учење 
о породичном несвесном Леополда 
Сондија. 

И у „Случају Бремен“, као и у готово 
свим вашим романима, простор игра 
важну улогу. Колико вам је битно да 
познајете град у који смештате радњу 
књиге? 

- Па како не би било битно! Градови 
имају своју посебну душу, сваки се 
нуди на другачији начин. Не могу ни да 
замислим да смештам своје ликове у град 
који не познајем добро, чији ритам срца 
не осећам. Архитектура, фасаде, облик 
којим се сливају улице – то је видљива 
прошлост. Говорили смо мало пре о 
утицају прошлости на људе, а код градова 
је то исто важно, с тим што је и видљиво, 
лако се чита. Моје књижевне територије 
су градови у којима сам живео. Пула – 
град у којем сам одрастао, Београд у којем 
сам рођен, и у којем сам провео најдужи 

период свог живота, затим 
Беч, Будимпешта, Берлин 
– градови у којима сам 
провео читаву једну декаду. 
Ту су и градови за које сам 
везан стицајем разних 
околности: Ријека, Трст, 
Солун... 

Крајем прошле 
године појавило се и посебно издање 
„Иследника“ за који сте 2015. године 
добили Нинову награду по други пут. 
Најшире одређен, то је роман о мајци. 
Да ли је мајка ређи књижевни мотив од 
оца? 

- Не бих рекао, већ сам више пута до 
сада набрајао неке наслове који тврде 
супротно. Али одређују нас на различите 
начине. Мајка се, сасвим логично, уписује 
дубље у наше биће и директније, док је 
утицај очева индиректнији и у већој мери 
се односи на друштвени контекст. Па онда 
свако пише о ономе што га више тишти. 

Сам наслов „Иследник“ у вези је и са 
једним Пекићевим цитатом? 

- Цитат је дошао много касније, када 
је Иследник већ скоро био написан, 
и одмах сам га присвојио управо зато 
што поткопава све оно што сам писао у 
„Иследнику“, све то на ироничан начин 
доводи у питање. А уметност, по мени, и 
треба све познато да доводи у питање. 

Да ли је свако писање 
самоислеђивање? 

- Постоји и лагање, наравно, за 
особе склоне лагању. То свакако није 
литература која је релевантна и којом се 
треба бавити, једино што лоше утиче на 
читаоце. Али такву литературу вероватно 
читају читаоци склони лагању, па онда 
нема неке веће штете, сем за њих саме. 

У младости сте се бавили музиком. 
Колико је она данас важна за 
вашу литературу? Да ли вам је део 
свакодневице, или је присутна само на 
периферији свести, можда слично као 
код вашег јунака Ивана Базарова? 

- Моје бављење музиком није било 
преозбиљно; биле су то фине свирке, 
добра дружења и журке, турнеје, 
хонорари... Нисам живео за музику, 
као што јесам живео за читање и за 
књижевност. Данас имам стотине ЦД-
ова иако ме жена убеђује да све то, 
и још више од тога, може да се нађе 
на Јутјубу. Слушам музику много и 
радо, волим да је слушам у друштву, 
и нарочито волим да откривам нове 
звукове – ребетику, клецмер... Сам 
себе изненађујем колико различите 
музике сам заволео. Уз неке старе 
љубави – пре свега моја најомиљенија 
група Џетро Тал (Jethro Tull). 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ДРАГАН ВЕЛИКИЋ

„УМЕТНОСТ ТРЕБА СВЕ ДА 
ДОВОДИ У ПИТАЊЕ“  

„Упознајући себе, 
човек спознаје и 
оно што је било 

пре њега“  

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Градови 
имају своје 
душе, моје 
књижевне 
територије 

су градови у 
којима сам 

живео“ 

БЕЗ НАГРАДЕ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ 

Добитник сте многих 
важних књижевних признања, 
али једно вам је недавно и 
измакло, и то тек пошто сте већ 
проглашени добитником. Шта 
данас, када се помало слегла 
прашина око укидања Награде 
Народне библиотеке Србије 
за најчитанију књигу године, 
мислите о том случају? 

- Ја сам о том „случају“ рекао 
шта мислим. Два пута су моји 
романи, баш они овенчани НИН-
овом наградом, били најчитаније 
књиге. Стицајем околности за које 
нема убедљивих објашњења та ми 
награда није додељена. Заиста не 
мислим ништа. 
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Књижевни клуб “Душан Матић” 
из Ћуприје упутило је позив свим 
учесницима који су освајали награде у 
протеклој 2016 години широм Србије и 
региона.

Међу награђенима, ућешће су узели 
и учесници Вршачког књижевног клуба 
у Вршцу. На манифестацији “Поетска 
позорница плус” такмичило се 39 
учесника за песму године. По одлуци 
жирија вршачка песникиња Божица 
Михај освојила је треће место.

После проглашења победника, 
уследило је такмичење песника за месец 
мај. Поред великог броја такмичара као 
и Босне испред ВКК клуба наступили 
су песници: Анастас Настевски, Мира 
Ракановић и Божица Михај.

По одлуци публике треће место је 
припало Мири Ракановић а по одлуци 
стручног жирија треће место за месец 
мај је освојила Божица Михај.

Док је жири одлучивао о наградама, 
песници су у ревијалном делу читали 
своје стихове, а Анастас Настевски је 
добио велики аплауз.

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

ВРШАЧКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ НА ПОЕТСКОЈ ПОЗОРНИЦИ ПЛУС У ЋУПРИЈИ

ПОЕТСКА ПОЗОРНИЦА ПЛУС

Роман „Јутарња грозница“ 
смештен је у Шведску, 1945. године. 
Двадесетпетогодишњег Миклоша, 
након боравка у концентрационом 
логору Берген-Белзен, пребацују 
у Шведску, у болницу у 
рехабилитационом центру на острву 
Готланд. Тамо му наново изричу 
смртну пресуду: лекар му даје још 
шест месеци живота. Али Миклош 
објављује рат судбини, и пише сто 
седамнаест писама девојкама из 
Мађарске, које су такође на опоравку 
у Шведској, са циљем да се једном 
од њих ожени. Убрзо наилази на ону 
праву: својим неодољивим шармом 
очарава деветнаестогодишњу Лили. 

Написана на основу правих 
писама која су размењивали Миклош 
и Лили, ауторови родитељи, „Јутарња 
грозница“ је прича о страсти, 

жељи и издаји, правом и лажном 
пријатељству, сумњи и нади, и 
искупљујућој моћи љубави. 

„Моји родитељи дописивали су 
се шест месеци пре него што су се 
венчали у Стокхолму. Педесет година 
нисам знао за постојање тих писама. 
Након очеве смрти, мајка ми је дала, 
лежерно, као да ми даје новине, две 
хрпе писама, једну увезану плавом, а 
другу скерлетном свиленом траком 
– укупно деведесет шест. Дуго нисам 
био у ситуацији да се бавим овим 
догађајем – а затим сам, десет година 
касније, написао прву верзију романа. 
Имао сам изузетну срећу да затим и 
екранизујем љубавну причу мојих 
родитеља“, речи су Петера Гардоша. 

Роман „Јутарња грозница“ можете 
пронаћи у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима читалаца, 
онлајн књижари www.del� .rs и на сајту 
www.laguna.rs. 

 

ИСТОРИЈСКИ РОМАН ПЕТЕРА ГАРДОША 

ИСТИНИТА ЉУБАВНА ПРИЧА ПОД 
НАЗИВОМ „ЈУТАРЊА ГРОЗНИЦА“ 

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ 

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ 
„ЈУТАРЊА ГРОЗНИЦА“ 

Вршачка кула и Издавачка кућа 
Лагуна награђују књигом „Јутарња 
грозница“ аутора Петера Гардоша, 
прва два читаоца која се јаве на 
и-мејл адресу citajmokulu@gmail.
com. Ваше и-мејлове очекујемо до 
среде, 14 јуна у 12 часова. Потребно 
је да у и-мејлу наведете своје личне 
податке, а редакција ће најбрже 
читаоце контактирати поводом 
преузимања награде. 

Центар за развој регионалног 
туризма и екологије организује овог 
викенда фестивал „Циркулирање“ 
по други пут у Вршцу. Ове године 
фестивал ће трајати три дана, од петка 
9. до недеље 11. јуна, а програм ће и 
овај пут бити разноврстан и намењен 
различитим узрастима. Програм 
ће бити свечано отворен вечерас 
(петак, 9. јун) у 18 часова у Градском 
музеју, док је затварање фестивала 
предвиђено за недељу 11. јуна у 21 час 
у Дому војске. 

„Циркулирање“ је, како његови 
организатори кажу, усмерено на 
свакодневицу и културу живљења, 
али пре свега на области уметности, 
забаве и спорта. „Циркулирање“ ће 
и ове године покушати да подстакне 
стваралаштво младих, утиче на 
унапређење културе у нашој средини 
и мултикултурално повезивање, и 
понуди нека решења за квалитетно 
организовање слободног времена. 

Неки од програма које ће 
фестивал ове године поудити су и 
ликовна колонија са темом „Здрав 
живот“, позоришне представе, салон 
књига, концери класичне и џез 
музике, концерт у Римокатоличкој 
цркви светог Герхарда, мини рок 
концерт у Дому омладине, ди-џеј 
наступи и презентације Параглајдинг 
клуба „Беркут“ и Клуба екстремних 
спортова „Изазов“. Звезде вечери 
мини рок концерта у ДОВ-у биће бенд 
„Канда, Коџа и Небојша“, а улазницу за 
овај концерт представљају пластични 
чепови који се сакупљају у оквиру 
акције „Хумани чеп“. 

Организатори истичу да 
посебну пажњу завређује 
и трибина „Здрав живот 
и млади хероји“ која је 
планирана за суботу 10. јуна 
у 18 часова у Културном 
центру. Трибина, коју су 
подржале и Хемофарм 
фондација и Егзит фондација, 
биће посвећена темама 
исхране, стреса и здравља 
у савременом животу, као 
и младим људима који су 
постигли ванредне резултате 
у областима којима се баве. 

У оквиру „Циркулирања“ 
биће организовани и 
програми за најмлађе. У 
суботу у Дому војске музички 
и радионичарски програм 
за децу траје од 10 до 13 
часова, док ће истог дана 
од 11 до 12 часова на Тргу 
Победе, поред Градске куће, 
бити организована ликовна 
радионица Атељеа Морариу 
за децу. 

Цела манифестација има 
и хуманитарни карактер. У 
сарадњи са Црвеним крстом 
Вршац прикупљаће се новчана 
средства за ШОСО „Јелена Варјашки“, 
а у сарадњи са „Параквадом ВШ“ 
прикупљаће се чепови у оквиру 
акције „Хумани чеп“. 

- „Циркулирање“ је замишљено 
као сусрет културних, спортских 
и социјалних активности са 
фестивалског аспекта, и пословних 
трендова из области туризма, 

едукације и креативних индустрија. 
Наш циљ је покретање таласа промене 
у свакодневици кроз активности које 
људима недостају, микс квалитетне и 
доступне понуде свега што човеков 
дан не своди само на примарне 
потребе – поручују организатори 
фестивала и додају да је искључиво 
кроз прожимање различитих области 
могућ позитиван утицај у заједници. 

Т.С. 

ДРУГО „ЦИРКУЛИРАЊЕ“ ОВОГ ВИКЕНДА У ВРШЦУ 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА У ФОКУСУ 

Прошлог петка у „Салону код Порте“ 
одржана је трибина под називом 
„Национална стратегија за стрип и нови 
Центар за уметност стрипа“. Удружење 
„Тачка сусретања“ приредило је разговор 
у сарадњи са Домом омладине Београда, 
а поводом два важна догађаја која су 
се десила током априла ове године – 
оснивања Центра за уметност стрипа у 
Дому омладине Београда и установљења 
Националне стратегије за стрип. 

На трибини су учествовали Зоран 
Стефановић, писац и историчар поп-
културе, Илија Бакић, писац и критичар, 
и модератор трибине, писац Драгољуб 
Стојковић. На трибини је било речи о 
многим темама, између осталог и позицији 
српског стрипа у Европи и свету, традицији 
приповедања у сликама у српској култури, 
али и улози Вршца у домаћем стрипу. 

- Тридесетих, четрдесетих и раних 
педесетих година двадесетог века, многи 
француски и италијански листови не би 
имали ни део своје убедљивости да није 
било стрипова које су радили Бранко 
Видић, као највећи стваралац тог времена, 
главни руски емигранти или рецимо 
Себастијан Васа Лехнер. У том смислу 
ми немамо чега да се стидимо, имамо 
толико моћно и велико наслеђе да из тог 
поп-културног наслеђа стрипа врло лако 
можемо обновити и све друге делове 

популарне културе и индустрије забаве – 
рекао је Стефановић. 

Према Стефановићевим речима, 
Удружење стрипских уметника Србије које 
постоји нешто мање од десет година, има 
350 чланова, што га чини другим највећим 
стрипским удружењем у Европи. 

- Једино веће удружење је француско, 
али они имају тржиште од пар милијарди 
евра годишње, што је огромна разлика 
у односу на нас који смо све урадили 
практично без икакве помоћи државе и 
друштва – додао је Стефановић. 

Вршац је деведесетих година био 
веома важан стрип центар који је чинило 

неколико аутентичних, међусобно 
потпуно различитих аутора. Пре неколико 
дана у Загребу је изашла и књига Илије 
Бакића „Вршачки андерграунд стрип“. 

- Деведесетих се у Вршцу задесила 
критична маса, али проблем провинције 
је што генерације одлазе и сакупљају се у 
Београду. Време је текло и одвело те ауторе 
у друге воде – рекао је Бакић, додајући да 
нова нада за вршачки стрип ипак постоји, 
јер се појављују нове генерације, али да им 
је потребна подршка институција како би 
опстали. 

Т.С. 

ТРИБИНА О СТРИПУ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

НАЦИОНАЛНА СТРИП СТРАТЕГИЈА 
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ЗАВРШНА ПРИРЕ ДБА ПРЕ ДШКОЛСКЕ УС ТАНОВЕ “ЧАРОЛИЈА” У КОНГРЕСНО -  МУ ЗИЧКОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ

ЗАВРШНА ЧАРОЛИЈА ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА
Деца из вршачких вртића Предшколске установе 

“Чаролија” очарала су родитеље, родбину и пријатеље 
својим наступ у Конкресно - музичкој дворани Центра 
Миленијум на завршној годишњој приредби. Некој 
деци је то био први наступр пред публиком а нека су се 
опростила од вртића и на јесен ће постати ђаци прваци. 
Приредбу су извела деца из вртића: „Детлић“ , „Плави 
чуперак“, „Колибри“,„Бамби“,„Лептирић“и „Бубамара“, а 
малишане су за наступ припремиле васпитачице: Јелена 
Пртљага, Александра Нађ, Тамара Сухецки Маљковић, 
Бојана Ђекић Јовановић, Ивана Орта, Србислава Маја 
Богавац, Данијела Стојановски, Срданка Јосимов, Анита 

Грујић, Санда Секач, Александра Ивановић, Борислава 
Николајев, Јеленуца Живков, Татјана Чокорило, Кристина 
Ћулибрк, Невенка Косор, Габријела Тошовић, Весна 
Радовановић, Лидија Јанкулов, Јелена Димитријевић, 
Катарина Поповић, Оливера Георгијевић, Љиљана 
Ченгери, Јадранка Дакић и Зојица Пауновић и васпитач 
Дарко Живановић. У музичкој пратњи била је Ивона 
Бужек, координаторке приредбе биле су Јелена Штетић 
и Весна Иванов, координаторка музике Марија Грујић, 
сценографија су урадиле Татјана Чокорило и Кристина 
Ћулибрк, а за костиме су били задужени родитељи и 
васпитачи ПУ „Чаролија“.
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ЗАВРШНА ПРИРЕ ДБА ПРЕ ДШКОЛСКЕ УС ТАНОВЕ “ЧАРОЛИЈА” У КОНГРЕСНО -  МУ ЗИЧКОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ

ЗАВРШНА ЧАРОЛИЈА ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА
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MAGYAR TÜKÖR
 BEMUTATTÁK LÁZÁR ERNŐ MAGYAR NYELVŰ KÖNYVÉT A MADÁCH IRODALMI SZÍNPADON 

 Pénzkezelés titkaiba avatott be
Könyvbemutatót tartottak 

a nagybecskereki színház 
kamaratermében a Madách 
Irodalmi Színpad szervezésé-
ben. Ez alkalommal Lázár Er-
nő nyugalmazott közgazdász 
kötetét ismerhette meg a nagy-
becskereki olvasóközönség. A 
nemrégiben jelent meg a szer-
ző kötete A pénzkezelés forté-
lyai címen magyar nyelven is. 
A könyv szerb nyelvű kiadása 
már a korábbiakban az olvasók 
elé került.

A kötetről Fuksz László köz-
gazdász a könyv recenzense 
szólt. 

A pénzkezelés fortélyairól 
Lázár Ernő szólt, aki alkalmi 
vetítéssel összekötve ismer-
tette a kötet tartalmát.

Megtudhattuk, hogy a 
könyvet több vajdasági város-
ban már bemutatták, és a Vaj-

dasági RTV magyar nyelven 
egy kvízműsort is sugároz ha-
vonta egy alkalommal ugyan-
ebben a témában.

A szerző szerint a könyv 
egyaránt szól azoknak is akik-
nek van pénzük, de azoknak is 
akiknek nincs. A kötet tájékoz-
tatást ad az embereknek, hogy 
mire legyenek figyelmesek a 
banki ügyleteik kapcsán, de a 
meggazdagodás receptjét nem 
olvashatjuk ki belőle. »Fuksz László és Lázár Ernő

„
A nemrégiben jelent 
meg a szerző kötete A 
pénzkezelés fortélyai 
címen magyar nyelven is

SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA
A MUZSLYAI SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE TEMPLOM UDVARÁBAN A ÉS DON BOSCO CSALÁDOK EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN

Harmadik alkalommal tartottak Családfesztivál  
A muzslyai Don Bosco Csalá-

dok Egyesületének tagjai - 
a Szűz Mária Szent Neve temp-
lommal, a helyi  plébániával, az 
Emmausz Fiúkollégiummal, a 
Szent Márton Borkedvelők Egye-
sületével és a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségé-
vel karöltve – harmadik alkalom-
mal szerveztek családfesztivált.

A vendégeket és a hívőket a 
helybeli templomban megtar-
tott szentmisén msgr. dr. Német 
László nagybecskereki megyés-
püspök és paptestvérei köszön-
tötték, mely után Elias Ohoiled-
warin verbita atya a családról, Ut-
cai Róbert plébános pedig „Eré-
nyek a családban” címmel tar-
tottak előadást.

A rendezvény fénypontja a 
templom mögött létesített új ját-
szótér ünnepélyes megáldása és 
átadása volt. A játszótér kiépíté-
sét a Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetsége és a mu-
zslyai Szalézi Rend támogatta.

A szervezők a legfiatalab-
baknak ezúttal is szerveztek 
oratóriumot, mely keretében 
a lelkes animátorok a gyere-
keknek ötletes kézműves-és 
ügyességi-foglalkozást tartot-
tak. A délután folyamán fellép-
tek a helybeli Don Bosco ifjúsá-
gi kórus és zenekar fiataljai is, 
az egész napos esemény pedig 
a Segítő Szűzanya tiszteletére 
szervezett körmenettel ért vé-
get.   BORBÉLY TIVADAR

AZ ERZSÉBETLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA, JELENTŐS JUBILEUMOTT ÜNNEPELTEK  A HÁLÓ MOZGALOM TAGJAI

Húsz éves a délvidéki HÁLÓ mozgalom
Húsz évvel ezelőtt Zentáról 

indult a Kárpát-medencei 
Háló Mozgalom kapcsolat- és 
közösségépítő tevékenysége 
a Délvidéken. 22 bácskai, bán-
sági és magyarországi helység-
ből jöttünk össze 2 napos ün-
nepi, emlékező találkozásra. A 
találkozón részt vett Puchard 
Zoltán, a Háló egyik alapító-
ja, Csúzdi István a Délvidéki 
Háló első vezetője, megszer-
vezője, Halmai Tibor jelenle-
gi régióvezető (egyben a Kár-
pát-medencei vetőség tagja) 
és a nagybecskereki szárma-
zású Schön György (a vezető-
ség tagja).

A péntek esti visszaemlé-

kező ünnepi műsoron az ala-
pítók visszaemlékezései mel-
lett vidám hangulatot teremt-
ve felléptek még a zentai fiatal 
táncosok és citerások és Micsik 
Béla törökbecsei népművész. A 
bevezető előadást Kondé La-
jos, szegedi plébános tartot-
ta „Uram, jó nekünk itt!” cím-
mel, aki a 20 évvel ezelőtt az 
első délvidéki Háló találkozón 
is vendégelőadó volt. Szomba-
ton délután Pejin Attila, a zen-
tai múzeum vezetője „Vendé-
geinknek szeretettel”címmel 
történelmi bemutatót tartott 
Zenta múltjáról. A találkozót 
záró ünnepi szentmisét dr. Né-
met László SVD nagybecskere-

ki megyéspüspök vezette. Kon-
celebráltak Nagy József és Vrec-
kó Ferenc zentai plébánosok, a 
zenei szolgálatot pedig a zentai 
Kis Szent Teréz plébánia dicső-
ítő csoportja vállalta.

Több, mint 7000 nap telt 
el a zentai indulás óta! Ezen 
időszak alatt a Délvidéki Háló 
vezetői, önkéntesei (bogozói) 
mintegy 168 találkozót (egy 
vagy több naposat, köztük 
egy Kárpát-medencei tábort) 
szerveztek csaknem 30 hely-
ségben a Bácskában és a Bán-
ságban. Megszólítottak több 
ezer embert, sok-sok közösség-
ből. Összekötötték a szórványt 
és a tömbvidéket. Meghívtak 

sokakat az Anyaországból és 
az utódállamokból, közöttük 
jó néhány neves előadót, mű-
vészt, lelkipásztort. Több, mint 
ezren vettek részt a Délvidék-
ről évről évre a 15 Kárpát-me-
dencei táborban, és ugyanany-
nyi más, Kárpát-medencei há-
lós eseményen. És eltávozott 
közülük jópár hálós barát…

Istennek legyen hála, hogy 
sok-sok éven át együtt dolgoz-
hattunk, dolgozhatunk. Min-
denkinek köszönjük, aki az el-
múlt években segítette a délvi-
déki Hálót, erősítette a hitben 
és nemzetben való összetarto-
zást a Délvidéken, és máshol a 
Kárpát-medencében!

EGYKORI NAGYBECSKEREKI GIMISTÁK

55 éves találkozó
A nemrégiben 55 éves találkozóra gyűltek a nagybecske-

reki gimnázium egykori diákjai. Az osztály, melynek 
osztályfőnöke Ambrózy Károly és Letonai Vera voltak a 
Nagybecskerek egyik éttermében találkoztak és elevení-
tették fel a régi emlékeket. 

BIS ORAT, QUI CANTAT

Negyedik alkalommal szervezték meg Muzslyán a Lélek ritmusa elnevezésű 
dalfesztivált, amelynek a helyszíne most a fiúkollégium tornaterme volt.
A fellépők főleg a Don Bosco ifjúsági énekkar és zenekar soraiból kerültek 
ki, a jó hangú fiatalok szólóban is szép teljesítményt nyújtottak.
A rendezvényt az énekkar nyitotta meg, majd következtek a szólisták, 
kettősök.
    NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Elballagtak a 
nyolcadikos diákok 
A szülőkkel, nagyszülők-

kel, barátokkal és isko-
latársakkal megtelt  erzsé-
betlaki Testvériség-egység 
Általános Iskola udvará-
ban tartották meg a nyol-
cadik osztályos tanulók 
hagyományos ballagását. 

Az egybegyűlteket Milan 
Nedeljkov iskolaigazga-
tó köszöntötte, majd egy 
rendhagyó műsor kereté-
ben intettek búcsút a ki-
sérettségizők a tanintéz-
ményben eltöltött nyolc 
évnek. B.TIVADAR

Iskolanapi ünnepség
Szombaton ünnepelték a 

Sonja Marinković Általá-
nos Iskolában az iskola nap-
ját. Az udvarban rendezett 
ünnepi műsoron a tanárok, 
diákok szülők és nagyszülők 
mellett megjelent Madarász 
Gyula az MNT Végrehajtó Bi-
zottságának a tagja és msgr. 
Gyuris László nagybecskere-
ki plébános is.

Az egybegyűlteket Jelena 
Jenovay igazgatónő és Pavlo-
vić Ida a diákparlament el-

nöke köszöntötték. Az isko-
la napja alkalmából Nyilas 
Mihály tartományi oktatási, 
közigazgatási és nemzeti kö-
zösségi titkár levélben fejezte 
ki jókívánságait,

Az alkalmi műsort köve-
tően, melyben az iskola di-
ákjai mutatkoztak be, kiosz-
tották az az elismerő okleve-
leket, azon diákok részére, 
akik különböző versenye-
ken kiváló helyezéseket ér-
tek el.

 »Az erzsébetlaki „ballagók”

 »Részlet az ünnepi műsorból

 »Az egykori osztálytársak

 »A fiatalok a családfesztiválon

 »A jubileumi találkozó résztvevői Dr. Német László SVD nagybecskereki püspökkel
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ученицима и мањој породици. 
Посебан улаз, одвојене комуналије, 
кабловска, интернет.Тел: 061/2940-
062

Издајем двособан стан код 
пољопривредне школе. Цена 100 
евра.Тел: 062/80-89-153

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру. Слободна од 10. априла, 
комуналије одвојене, центар града. 
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995, 
013/838-733

Издајем кућу у Потпорњу, 
новоградња, на дужи период. Тел. 
060/0825-724.

Издајем стан од 90 м²на спрату, 
нова градња, посебан улаз, одвојен 
плин и струја, има кабловску и 
интернет. Тел. 063/292-177.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/51-
52-245.

Издајем једнособан конфоран 
стан. Тел. 063/767-55-79.

РАЗНО
Купио бих казан за печење 

ракије, пожељно широк аплитак, 
може и са нагорелим ложиштем. 
Тел. 064/254-95-95.

Кошење траве тримером 
(договор), продајем фиат „Палио“ 
караван 1.6 ТНГ, 1999. год., ланчану 
електричну тестеру BOSCH (AKE 40S) 
нову , продајем бицикл МC KENZI 21 
брзина. Тел. 064/19-55-269.

Продајем замрзивач Горење 
240л, вертикалан (145 х57 цм), 
модел „ZО 102- LUX“ у радном стању 
потребна замена термостата. Цена 
5.000 дин. Тел. 064/163-0118.

Продајем фрижифдер велики, 
ради лепо, хлади. Тел. 060/36-80-
122.

Продајем два трпезаријска 
ормана, дводелну судоперу, кауч 
и два тв сточића. Тел 061/18-44-316.

На продају два бицикла. Тел. 
064/700-24-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Купујем брилијантне минђуше 
Тел: 061/303-1537

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

Продајем два телевизора и 
женски бицикл. Веома повољно. 

Феликса Милекера 20/1 и сателитску 
антену (Швајцарска). Тел. 063/862-
97-49.

На продају кућа од 100m2 
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, 30m2 и подрум 80 m2, 
приземље, а може и одвојено. Тел. 
065/5485-902.

На продају кућа 150 m2 на 
плацу од 1500 m2, на вшшачком 
брегу, Карпатска 39, плин вода, 
струја, телефонски прикључак. 
Предиван поглед на град. Тел. 
064/11821-81.

Продајем двособан стан 
51 m2, у Вршцу, приземни са нуз 
просторијама и гаражом, укњижен. 
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806, 
064/957-70-76 и 066/570-40-00.

Кућа на продају у Маргитском 
насељу изграђена на плацу 
од 350 квадрата, централно 
грејање, пвц столарија, комплет 
инфраструктура.Тел: 060/6607-901

Двособан стан на продају, 
65 квадрата, Омладински трг 12, 
прекопута Миленијума, цена по 
договору.Тел: 013/836-023

На продају кућа на Маргитском 
насељу новије градње, на парцели 
од 350 квадрата. Пвц столарија, 
сређена, могућност замене за 
стан уз доплату.Тел: 060/6607-901, 
060/3256-070

Продајем кућу у Павлишу, 
стара градња.Тел: 062/826-8613

На продају спратна кућа, 
гаража, плац 720 квадрата, воћњак, 
виноград, може и замена за 
двособан стан у ужем центру Вршца 
уз доплату. Врата балконска, дупло 
стакло, Словенијалес, нова.Тел: 
064/280-5862, 013/837-631

Продајем новију спратну кућу 
са двориштем и баштом у Панонској 
улици у Вршцу бр. 62. Тел: 064/90-
30-439

На продају викендица са 
велиим плацем на Широком билу  
– екстра повољноТел: 060/022-9643

Продајем двособан стан у 
згради 67 m2 или мењам за мањи. 
Цена по договору. Тел. 063/723-76-
55.

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, парно 
грејање, демит фасада, укњижена. 
Може замена за мању уз доплату. 
Тел. 063/ 89-09-896.

Продајем кућу у Пaвлишу 
стара градња. Тел. 062/82-68-613.

Повољно продајем укњижену 
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у 
центру  града без посредника, 
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/75-
79-722.

Продајем кућу у Вршцу на 
Маргитском насељу, комплет 
сређена, ПВЦ столарија, могућност 
заменеза стан са доплатом. Тел. 060-
66-07-901.

Продајем једнособан стан 36 
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1 
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007 

Продајем двособан стан 54 m², 
Трг Константина Спајића 6/12. Тел. 
060/078-00-99 и 060/36-80-122.

Продајем спратну кућу на 
атрактивној локацији, у Улици Лепе 
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по 
договору. Тел. 065/836-0255.

Кућа, спратна, нова, за продају, 
плац са кућом 700 m², гаража, 
воћњак, лоза и цвеће. Тел. 831-631 и 
064/280-58-62.

Продајем кућу у Улици Југ 
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000 
евра. За детаљније информације 
звати после 14 часова на телефон 
063 305 532 или упитати у Југ 
Богдана 51.

Продајем кућу у Вршцу од 
81 м2, на великом плацу, плус нус 
просторије, летња кухиња. Тел. 
064/151-39-19.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел. 
064/598 - 3898

Продајем или мењам нову 

кућу за стан мањи уз доплату. Кућа 
има 240м2 са поткровљем, гаражом 
30м2 на плацу 1000m2, Вршац 
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.

На продају викендица код 
Планинарског дома, има струје. 
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

На продају или замена за 
нешто мање викендица 120 м² , 
плац 12 ари, у Белановици између 
Љига, Лазаревца и Аранђеловца. 
Тел. 060/083-49-26.

Продаје две куће на једном 
плацу, „тојоту“ црвене боје, два 
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32-
536.

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“. Тел. 831-579.

Гарсоњера на продају. Тел. 
063/563-277.

На продају или становање 
мања кућа 56 м², тераса и двориште. 
Тел. 063/292-177.

Кућа на продају у Улици 
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел. 062/825-
48-51 и 061/49-49-252.

На продају кућа спратна 
гаража, саксијско цвеће палне 10 
година , лијандери алоја вера. Тел. 
837-631 и 064/280-5862.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, има 
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81 
а. Повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем гарсоњеру у Панчеву, 
намештену, центар, за једну особу 
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.

Издајем намештену гарсоњеру 
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел 
062/160-35-25 и 063/877-99-85.

Локал за издавање 22 m2, 
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло 
повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем ненамештен 
двособан стан у згради, у строгом 
центру. Тел. 060/335-11-72.

Локал за издавање у улици 
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел: 
063/894-9163

Кућа са двориштем за 
издавање од 01. марта 2017. 
(ненамештена), 3 собе, предсобље, 
трпезарија - ниша и купатило, 
стара градња, све адаптирано.Тел: 
064/4290-614

Издајем ненамештену кућу 60 
квадрата у Подвршанској, предност 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем кућу 200 m2, у Белој 
Цркви, или мењам за стан 40 m2 
Београд, кућа има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 m2. Тел. 
062/511-751.

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

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

Продајем кућу са локалом, 120 m2, 
(мушки и женски wc, кухиња, две терасе) 
плац, башта на брегу, асфалтни пут, код 
цркве Св. Теодора , кућа је на спрат са 
четворособним станом. Продајем кућу 
у Војводинцима са великим плацом. Тел. 
061/117-51-92.

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

Продајем стан 58,46 m2, први спрат, 
центар, погодан и за пословни простор. 
Цена 40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.

Продаје  се једнособан  стан  у  
центру  Алибунара.

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Павлишу, ул. 
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-35-33. 

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

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

На продају савршена кућа, спратна, 
на плацу 650m2 са виноградом. Хитно и 
повољно. Тел. 0046704930046 и 2801-130.

Продајем у Панчеву, строги центар, 
двособни стан 56 m2, цг, код старе поште 
/Радова зграда). Тел. 063/8008-243 и 
013/348-683.

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

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

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

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

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

На продају кућа од 120 m2 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 m2, 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 m2, на плацу од око 5 ари, ул. 
Живе Јовановића 13 у Вршцу. Хитно. 
Тел. 064/248-76-91 и 013/ 806-441

Продајем стан од 30 m2 Улица 
Светозара Милетића 2 (код школе 
„Вук Караџић“)Тел. 069/417-28-49.

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

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

Продајем  трособан стан у 
центру Алибунара. Тел. 064/15-11-
983.

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

На продају кућа у Избишту, 
нова градња, приземље и спрат 
100 m², 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 m2. Бул. 
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел. 
064/429-54-83.

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

Кућа на продају, на плацу од 
500 m2, стан 90 m2, гаража, подрум 
50м2, у Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, струја, 
телефон, централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-46-099 и 
060/44-56-004.

Продајем апартман на 
Златибору, 53 m2, 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 
100m2 и великом баштом 1700 m2 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 продајем кућу, 
новија градња (приземље и 
спрат)100 m2, 18 ари плац, башта и 
помоћни објекти, вода, струја. Тел. 
064/456-01-05.

У Избишту кућа на продају, 
нова градња, приземље плус спрат 
100m2, плац 18 ари са помоћним 
зградама и баштом. Тел. 064456-
01-05.

Продајем стан 31 m2,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. 064/27-17-
446.

Продајем кућу са окућницом у 
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел. 
064/588-68-39.

Продајем2,5 ланца земље 
потез Кевериш, удара у асфалтни 
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511-
751.

Продајем кућу у Маргитском 
насељу, изграђена на плацу од  
335 m2. 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 100m2, плац са 
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 m2 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 110m2) воћњаком, 
баштом и пољопривредним 
земљиштем све укупно 5807m2. 
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 55m2, ул. 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898
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серије „5“ , у беспрекорном стању. 
Вршим сервис кирби усисивача 
са набавком делова. Тел. 
060/0330746.

Бошова ланчана електрична 
тестера АКЕ 405 нова некоришћена, 
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43 
нове некоришћенеТел: 064/1955 - 
269

Продајем шиваћу машину 
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209

На продају замрзивач 
сандучар “Ободин” 300 литара, 
сасвим исправанТел: 013/ 2820-059, 
069/377-0073

Поштена и вредна жена 
служила би и неговала старију 
особу и радила кућне послове. Тел. 
064/33-926-33.

На продају два хектара земље, 
у Великом Средишту, у близини 
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел. 
065/88-37-420.

За продају машине за 
прање веша „Горење“, „Беко“, 
„Индесит“ све у исправном стању. 
Комбинован електрични шпорет 
„Кончар“ исправан. Тел. 064/42-
90614.

Продајем повољно ПВЦ улазна 
врата и ПВЦ преграде (делимично 
застакљене) висине 2,60 ширине 
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33-
926-33.

Купујем једногодишње морке 
(женске) из околине Вршца. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

Дајем часова математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно. Тел. 
064/170-57-34.

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

Продајем струг за обраду 
метала, плуг за мотокултиватор. 
Тел 064/151-39-19.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел 063/159-14-48.

За продаjу машина за прање 
веша(три комада) у потпуно 
исправном стању, старости од 5 до 
22 године. Цена повољна, може 
замена уз доплату. Тел. 064/429-
06-14.

Продајем нова инвалидска 
колица, апарат на струју за 
циркулацију, мањи тепих, 
фрижидер мањи, комбиновани 
шпорет. Тел. 061/60-49-646.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и  припадајуће ПВЦ 
преграде (делимично застаклене) 
у деловима, ширине око 3,50 м, 
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.

Продајем руске канте од меда 
могу да служе и за млеко, анласере 
за тракторе и комбајне, калеме и 
опрему за аутоелектричаре, Бела 
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852-
209.

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„Словенијалес“). Очувана, 

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 ; 063/74-22-013 и 013/835-
129.

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

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

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

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

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

Продајем 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. 065/33-55-343

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, унутрашња врата. Тел. 
065/803-16-06.

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

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

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

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

Продајем апарат за варење. Тел. 
826266

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

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

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

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 
063/85-73-135.

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 807-
793.

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.

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), 

На продају плантажа 
лешника у околини 
Вршца, пут према Белој 
Цркви, површине 63 ара, 
ограђена са викендицом. 
Засад је у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА 
МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА

У периоду од 1. до 6. јуна у матичну књигу умрлих  за матично подручје 
Вршац уписано је 13 лица: Катица Подинић-Матић (1945.), Бранислав 
Доновић (1955.), Санде Лазевски (1933.), Марија Гетејанц (1955.), Сретко 
Шево (1955.), Стеванија Орозовић (1929.), Сава Јеличић (1947.), Манда 
Тинтор (1932.), Јелка Недучић (1935.), Габриела  Сарка (1931.), Тодор 
Мејле (1947.), Цецилија Шајн (1954.), Марта Константин (1941.).

пиротски ћилим нов велики, 
спортски бицикл. Тел. 064/47728-
40 и 069/290-69-53.

Купујем фрезу за 
мотокултиватор „Лабин прогрес“ 
14 кс. Тел. 061/112-56-98.

Продајем фелне за опел астру, 
фелне су оригиналне челичне, 
опелове ЕТ 39,14Р у одличном 
стању, 3 комада са старијим 
гумама. Тел. 064/130-84-90.

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.060-020-
83-43.

Продајем  лап топ „Тошиба“ 
сателит-  Ц75Д-а, 17 инча, са 
ласерским штампачем идва 
тучана радијатора са по двадесет 
ребара. Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач сандучар 
дрвени регал са столом, шиваћу 
машину „Багат“ и вунени тепих. 
Тел. 064/18-65-244.

Средовечном мушкарцу  
потрбна помоћ у кући. Плата по 
договору. Тел. 066/939-25-49.

На продају кавез за коке 
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.

Продајем две бутан боце 
исправне,празне. Тел 064/186-52-
44

Продајем четвороделни 
регал, дводелну судоперу, т. 
Креденац, два тв сточића. Комоду 
за постељину, мали прозор са 
шалоном, кревет без мадраца, 
витрину за књиге, кауч. Тел. 
061/18-44-316.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно. Тел. 
064/170-57-34

Часови математике за 
основце, средњошколце и 
студенте у Уљми, апсолвент 
Метематичког факултета. Тел. 
060/501-50-01.

На продају метални „У“ профил 
8х4 цм 900 дин. по дужном метру. 
Тел. 065/20-30-750.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно!. Тел. 
064/170-57-34.

Продајем половни исправан 
телевизор Горење, цена 6.000 дин. 
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.

На продају клизаљке „Адидас“ 
40-41, очуване , повољно. Тел. 
013/831-560.

Продајем оградицу за бебе, 
сто трпезаријски са 6 столица, две 
фотеље, тросед, врата дрвена, 
електрични шпорет и кухињске 
радне делове. Тел. 013/833-806 и 
064/957-70-76.

Продајем кирби усисивач 

са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 60 евра. 
Тел. 064/123-17-56. 

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

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

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

Продајем полован очуван 
пиштољЦЗ-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 
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел. 
064/123-17-56.

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

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

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

На продају два дрвена 
трокрилна прозора и двоја врата, 
дрвена, собна, са штоковима, 
добро очувана. Повољно. Тел: 
064/598-3898

Издајем лежаје – 
преноћишта за раднике. 
Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем празну бутан 
боцу од 10 кг. Исправна. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Плински бојлери половни 
и исправни више комада са 
гаранцијом а може и уградња. 
Једна година гаранције. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Цигла половна за продају, 
мали и велики формат. Тел. 
064/197-90-69.

Продајем шиваћу машину 
Ружа штеп – кофер и плинску 
алфа пећ. Тел. 013/839-680 и 
060-0839-680.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих 
нивоа знања. Веома повољно! 
Тел. 064/170-57-34.

Продајем стилски сто и 
столице, диван (отоман), 
шифоњер, комбиновани 
шпорет, кварцну грејалицу, 
пећ нафтарицу, дрвене 
прозоре и храстова врата. Тел. 
063/266-096.

Продајем дечији дрвени 
креветацса два  мадраца добро 

очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила 

и реновирање старих купатила 
пластичним цевима. Тел. 013/871-
092 и 061/ 635-00-55.

Издајем лежајеве ноћења за 
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем моторе који су у ауту 
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа 
флориде и заставе 101. Тел. 063/275-
986.

 Потребна жена до 40/175 
згодна, добре нарави, Немцу (75) за 
друштво. 100 дин. сат (зими може и 
у Берлину за 3 месеца). Молим смс 
064/360-33-75.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

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 ЈУГО-55/1997 за 
делове, мотор одличан, предња 
хауба, блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна и остала 
стакла, седишта, тапацирунзи и 
остали делови. Тел. 064/163-0118.

.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. 
28-32-536.

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.

Тел: 2891-209
На продају Југо 55. 
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у 

одличном стању. Тел. 013/806-940 и 
064/413-86-57.

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са 
2 брзине. Генерално сређен. Тел. 
060/03-30-746.

Продајем све у деловима: 
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, „заставу“ 
101, „југо флориду“, „ладу“, „шкоду“. 
Тел. 063/275-986.

Продајем „југо“ЕФИ, 2004. 
год. Тел. 062/880-51-27.

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. 
Тел. 013/839-680 и 060-0839-
680.

ИСИДОР – МИЛЕ  
ВУЛЕТИН

Са поштовањем чувамо успомену 
на Твој лик

Твој најмилији; супруга, син, 
ћерка, унук и породица Јовановић.

Дана 9. јуна навршило се шест месеци од смрти
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Како је место напредовало, 
најбоље показују бројеви, које је 
општина плаћала у име земаљске 
порезе. Она беше за немачку 
општину год. 1751: 1725ф., у год 1771: 
3495ф.10н, год. 1778. пак 8087ф 1 ¼ н. 
Та пореза гранала се овако: Главарина, 
касарнски прилог и земљарина 7764 
ф. 491/4 н. ; од зараде 99 ф. 26н.; 
трговачка пореза од непокретности 
43ф. 54н. и пореза од Чувута 6 ф 
1). Према томе скочио је и приход 
општинског домазлука. Иста општина 
имала је 1778. год. прихода 1235. ф 44 
1/2н. – не урачунав овде аренду од 
точења и вашарске приходе 2).

На неговање чистоте ваљало је 
општинама веома пазити. До онда 
развлачили су Цигани животињске 
стрвове и т.п. а год. 1777. узму обе 
општине  заједничког живодера, 
назидају му кућу и даду му кола 3).

Па и о сиротињи почело се 
мислити. Просјачењу које је онда 
цветало са разних узрока, живо се 
стало на пут. У Немачком Вршцу беше 
нарочити „надзирач просјака“, који је 
зло искорењивао. 1777. год. имао је ту 
службу Сервације Вагнер 4). 

Године 1778. беше неродица, те 
поскупила храна. Шиник кукуруза 
стајао је 1777. 51 нов., а 1778. 1ф. 15 н., 
а шиник овса, што стајаше год. 1777. 30 
н., стајаше 1778. 51 нов.

Представници вршачких општина 
гледаху да смање несносне терете. 
И год. 1776. иђаху депутације 
у Тамишград администрацији. 
Нарочито је слала немачка општина 
свога кнеза Петра Шмита, због страног 
увоза вина и ради премештања у 
другу урбариалну класу. У првој 
ствари као да беше нека успеха, но 
о премештању у другу урбариалну 
класу, не беше ни разговора. Јесте да 
је ради класификовања земље год. 
1776. и 1777. од 4 мерника премерено 
земљиште места, па ипак не беше отуд 
никакве вајде, јер општине остадоше 
у првој класи.

На основу решења окружног 
звања од 31. марта 1778. и 29. 
јуна исте године, добије немачка 
општина по новој подели 177 и 6/77 
од резервата 357 и 6/16 ланаца, од 
којих је истој општини као нарочита 
попаша остављено 2211 и 6/16 
ланаца а осталих 136 ланаца добије 

„рентмајстер“ Шерибел као наследну 
својину. Задње земљиште, на ком је у 
осталом била шума, прешло је 1795. 
год. у својину удружене већ општине 
5).

1777. год. добије Јов. неп. Пелм 
(и Белм), царски порезничар, 
од земаљске администрације у 
Тамишграду, на великосредишкој 
граници, једну сесију земље, као 
наследну својину, што је назидао дом 
(данашња својина Адама Вајферта у 
господској улици) са првим каменим 
подрумом на свод. год. 1781. добио 
је од наматске рударске дирекције у 
Оравици још једну сесију.

Ово земљиште је данас Херцогова 
ходаја на кутричком друму.

Непрекидно досељавање 
колониста донело је собом те је број 
домова у Немачком Вршцу знатно 
повећан. Год. 1771. било их је 317, а 
год. 1777. већ 527. Мађари, о којима је 
било говора на другом месту, живели 
су заједно са Циганима, Србима и 
Романима, ма да је свака народност 
била одељена. Њихове куће налазиле 
су се у оном делу вароши, која се 
простире јужно од Александровићеве 
млине а источно од свиларске улице, и 
који је онда носио не баш романтичан 
назив „буџак“. 

Мађара с кућама беше овде 1773. 
:16, 1774. :20, 1775: 19, 1776.: 15 а 
1777.: 12. Они су имали свог властитог 
„старешину“, који је, ради старања о 
својим сународницима, уживао неке 
олакшице односно контрибуционих 
дужности. Од г. 1775. до 1778. 
старешина је био Јован Антал. Не 
зна се, јели ово удружење Мађара 
изведено на заузимање Бранковића, 
или из ког другог узрока. Овде нека 
је напоменуто и то, да је Мађар, Јосиф 
Валко, бачвар, год. 1768. био „прост 
градоначелник“ немачке општине. 
За владе Марије Терезије издата 
је наредба Циганима, да напусте 
номадски живот и да подигну себи 
стална пребивалишта. Према овоме, 
у Вршац се настанило 1773. :15, 1774. 
: 19 а 1778. :11 Цигана. Они су носили 
званични назив „Нови Банаћани“. Као и 
Мађари и они су имали свог нарочитог 
старешину, који је имао иста права и 
дужности као и мађарски. Од 1773. до 
1776. старешина је био Живко Петар, 
а 1777. и 1778. Динул Лауташ. - Срби и 
Романи нису имали свога старешину. 
Уосталом, крајем седамдесетих година 
споменуте народности не спомињу 
се више наобашка. Ми их налазимо 
претопљене са осталим становницима 
Немачког Вршца. 6).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (74)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 12., БРОЈ 163, 2. ОКТОБАР 1986.

сЛОбОдАРсКЕ сВЕЧАНОсТИ
Обележавање Дана ослобођења  у свим селима 

вршачке општине биће у знаку скромних свечаности, 
евоцирања успомена на славне дане као и полагање 
цвећа на споменике палим борцима и жртвама 
фашистичког терора. Програм на свечаностима 
припремају ученици тамошњих школа, као и чланови 
месних културно-уметничких друштава.

Иначе, у свим местима земљорадници раде 
даноноћно на убирању јесењих плодова, као и 
припреми земљишта за сетву. Ипак, уз обимне 
ратарске послове у многим селима су у току и акције 
на комуналном уређењу насеља, односно стварању 
што бољих услова за живот и рад. 

У Избишту је најактуелнија вест отварање два нова 
објекта - амбуланте и аутобуске  станице.  Савремена 
здравствена станица располаже са стоматолошком 
ординацијом и ординацијом опште праксе, затим са 
апотеком и станом за лекара. Средства за изградњу 
обезбеђена су из месног самодоприноса, самоуправне 
интресне заједнице и помоћи запослених у Радној 
организацији „Нови елан“.

Ускоро ће у Загајици бити завршена градња 
водоводне мреже укупне дужине 5,5 километара, из 
које ће се водом снабдевати око 150 домаћинстава. 

У суботу, 7. августа, млади војници вршачког 
гарнизона су на Тргу победе, у центру града, 
положили свечану обавезу. Били су то за ове 
младиће, као и за велики број окупљених грађана, 
изузетно лепи, непоновљиви тренуци.

Петнаести август - Дан граничара обележен је 
свечано на караули која носи име револуционара 
овог краја Кориолана Добана. На прослави су, поред 
представника друштвено-политичких организација 
и општинских скупштина из Вршца, Пландишта, 
Беле Цркве и Сечња, били и народни хероји Иса 
Јовановић, као и представници гарнизона и 
многобројни мештани околних места.

Са снимањем филма у продукцији редакције Уметничког 
програма РТС почело се средином овог месеца, а ТВ екипа 
у нашем граду задржаће се до половине септембра. За то 
време, на појединим локацијама у граду, амбијентално 
прилагођеним времену у коме је живео славни комедиограф 
Јован Стерија Поповић, реализоваће се пројекат који је 
у ствари весела прича о Стерији и његовим јунацима у 
његовом Вршцу. 

Када смо „снимили“ Вршац и поједине делове града који 
су задржали сву чар прошлих времена и када смо упознали 
поједине Вршчане који су желели да нам свесрдно помогну у 
реализацији ТВ пројекта о Стерији, више није било дилеме да 
управо овом граду треба да настане филм „Љубав, женидба и 
удадба“ – истиче Љуба Ђорђевић, директор филма. Пројекат 
је прихваћен од стране градоначелника Алексића који нам је 
обећао сву помоћ, а затим су се придружили и руководиоци 
вршачких предузећа. 

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Прилози општ. рач. нем. Вршца, у 
овд. Архиви

2) Општ. рач. нем. Вршца год. 1778., 
ibidem.

3) Исто од год. 1777., ibidem.
4) Рачуни о контрибуцији нем. 

Вршца год. 1777.
5) Архива тамишградске 

финансијске управе фасц. „Werschetzer 
Regulirung pro Anno 1795.

6) Контрибуциона листа Немач. 
Вршца из год. 1773.-1778.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 2., БРОЈ 19, 24. АВГУСТ 1976.

сА цРВЕНИМ КАРАНФИЛОМ НА 
ГРУдИМА

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, 
БРОЈ 340, 30. АВГУСТ 1996.

љУбАВ, ЖЕНИдбА И УдАдбА

XI. ОДЕЉАК
1775. - 1778.

ВРШАЦ ГЛАВНО ОКРУЖНО МЕСТО
Вршац постаје главним окружним местом – Окружни капетан Бретшнајдер – Просветне прилике – 

Догађаји у вршачкој дијецези – „Вршачка побуна“ и последице јој
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Нигде нема те, Јелена Бачић 
Алимпић 

2. Ко је убио Катарину, Вук Драшковић 
3. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
4. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић 
Мојсиловић 
5. Жеђ, Ју Несбе 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Српске народне бајке, Група аутора 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Хајдук у Београду, Градимир 
Стојковић 

4. Научи да програмираш, Макс 
Вејнрајт 

5. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Емкеј – Пробај разумет 
2. Ајри ФМ – Путеви 
3. Артан Лили – Салонац 
4. Драм ен’ зез – Талас среће 
5. Луце – Бар још трен 

ИНОВАТИВНО РЕШЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОБЛЕМА 

ВЕШТАЧКИ ЛЕДНИЦИ 
СПАСАВАЈУ ПЛАНИНЕ  

Добро је познато како глобално 
загревање делује на глечере. Од 
Аљаске до Европе, од Антарктика 
до Сибира, ледници се повлаче 
свуда у свету. Према подацима 
Насе, од 2003. до 2010. годишње 
је нестајало 46 гигатона леда на 
Аљасци, док у Азији годишње 
губе хектаре. Повлаче се и сви 
ледници у близини Монт Евереста, 
укључујући Ронгбук, који је 1921. 
године истражио славни британски 
алпиниста Џорџ Малори. За 
осамдесет година изгубио је око 
100 метара леда вертикално. 

Неки научници верују да би 
ледници у централним и источним 
Хималајима могли потпуно да 
нестану до 2035. године, објавио 
је „Индепендент”. То доноси многе 
опасности али не само ризик од 
подизања нивоа мора. Ледничка 
језера могу да поплаве околна 
насеља, а велики проблем је и 
то што руралне заједнице на 
Хималајима у сувим месецима 
остају без довољно воде за 
заливање усева. 

Глечери у пролећној сезони 
„чувају” воду да би заједнице у 
Авганистану, Монголији и Индији 
имале довољно за заливање усева. 
У планинској пустињској области 
Ладах на Тибетанској висоравни 
(северна Индија), 3.500 миља изнад 
нивоа мора, вода је увек била 
проблем и да нема ледника тамо не 
би ни био могућ живот. Међутим, 
од 1980. године, просечна 
температура је порасла за више 
до два Целзијусова степена, због 
чега су у неким деловима ледници 
сасвим нестали. 

Инжењер Сонам Вангчук, 
пореклом из овог краја, смислио 
је иновативни и истовремено 
веома леп начин да проблем реши. 
Усмеравајући отопљену воду кроз 
систем цеви успео је да направи 
нешто што назива „вештачким 
ледницима Ладаха”, у складу са 
вековном традицијом локалног 
народа да лед носе и „калеме” на 
већим висинама како би одржали 
снабдевање водом током године. 

Инспирацију је нашао у 
природном феномену, видевши да 
неки комади леда остају залеђени и 
када температура расте. Закључио 
је да до топљења не долази 
само због темпeратуре већ због 

директне изложености сунчевој 
светлости. Требало је смислити 
како да се лед помери у сенку. 

Купасте формације налик 
на будистичке храмове ступе 
повећавају до максимума количину 
леда која је заклоњена од сунца. 
Систем је једноставан и много 
јефтинији од неких ранијих 
решења. Вода која се слива из 
отопљених правих ледника 
подземним цевима се транспортује 
до места где се прави вештачки 
ледник. Ту се део воде потискује 
вертикално на висину са нижим 
температурама, тако да падајући 
доле као из водоскока мрзне 
и обнавља ледник. Он пружа 

стабилно снабдевање водом у 
најкритичнијим месецима, априлу 
и мају, обезбеђујући 5.000 литара 
воде дневно за мештане. 

Прва ледена ступа направљена 
је пре четири године, а инжењер је 
прошле године добио престижну 
награду за иновацију од 100.000 
долара. Потрошиће их за 20 
нових ступа али и за оснивање 
алтернативног универзитета у 
Ладаху где ће млади учити како да 
нађу решења за локалне проблеме. 

„Решења за планину од људи 
са планине”, прокоментарисао је 
Сонам Вангчук. 

Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

МИСТЕРИЈА ДРЕВНОГ ОЦИЈА 

ЛЕДЕНИ ЧОВЕК И ДАЉЕ ГОЛИЦА 
МАШТУ НАУЧНИКА 

Легендарни древни човек Оци, који је живео 
на територији данашње Италије пре 5.000 
година, био је убијен због зависти а не на бојном 
пољу, као што се раније мислило, сматра главни 
детектив минхенске полиције. 

Оци или Ледени човек пронађен је у 
септембру 1991. године када је двоје алпиниста у 
близини Симилаунског глечера, у јужном Тиролу 
на граници Италије и Аустрије, открило његово 
тело на висини од 3.200 метара. У почетку се 
мислило да је реч о страдалом алпинисти да 
би недуго потом било откривено да је реч о 
археолошком налазу. Уз Оција је било и његово 
оружје – бакарна секира, као и нож са каменом 
оштрицом. Четири дана након проналаска 
Ледени човек је премештен на Универзитет у 
Инсбруку да би касније било утврђено како 
је лежао 90 метара унутар Италије па је 1998. 
године пренесен у музеј у Болзано. 

Оци је први праисторијски човек пронађен 
у леду са очуваном одећом и обућом. Научници 
су тада сматрали да га је убила исцрпљеност на 
великој хладноћи, као и да га је задесила густа 
магла или снежна мећава, али је та теорија 
касније одбачена. 

Откада је пронађен Ледени човек је будио 
машту научника и светске јавности. Тек десет 
година након проналаска његовог тела, 2001. 
године, установљено је да је убијен стрелом 
у леђа. Оци је тако од ловца који је кренуо у 
лов у трену постао плен. Неки научници су 

сматрали да је била реч о ритуалном убиству, 
други да је погинуо у битки… И поред оваквих 
теорија форензичари дуго нису успели да 
нађу трагове насилне смрти све док уз помоћ 
компјутеризоване ромографије није урађен 
снимак на којем не само да се видела рана на 
Оцијевим леђима већ и врх стрелице којим је 
погођен. 

Најновија истраживања сада кажу да је 
чувени алпски Ледени човек Оци убијен из лука 
и то са велике удаљености. Мотиви напада могу 
да буду освета или завист. За сада су мишљења 
подељена, пишу руски медији. 

Главни детектив минхенске полиције 
Александар Хорне утврдио је да је Оцијева 
смрт била изненадна. Он је убијен из лука са 
растојања од око 30 метара. Када га је стрелица 
погодила у раме, Оци се одмарао, па чак и 
вечерао, не покушавајући да побегне. 

„Ни од кога није покушао да побегне и нигде 
није журио”, уверен је Хорн. 

Док су раније научници претпостављали 
како је Оци пао у борби између племена 
древних становника Италије, сада је детектив 
склонији чињеници да је мотив убиства био 
далеко прозаичнији – завист или освета. 

Шта је тачан узрок смрти остаће, међутим, 
мистерија коју ће научници, сигурно је, још дуго 
одгонетати. 

Извор: Политика 
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Вршчани и Зрењанинци одиграли 
су меч за душу правих фудбалских 
сладокусаца, играли офанзивно, 
створили велики прилика и на крају 
поделили бодове. Јунак утакмице био је 
чувар мреже Вршца Никола Главичанин 
који је својим одрбанама неколико 
пута добио овације са трибина. Гости 
су повели голом Војкана Сарајлина, 
бившег нападача Вршца, из оправдано 
досуђеног једанаестерца. Домаћи 
су у акцији која је претходила дуелу 
Крстинића и Главичанина у казном 
простору, тражили прекршај у нападу 
Сарајлина. У самом финишу првог 
полувремена Вршац је изједначио голом 
Дмитровића на асистенцију одличног 
Ђурића. У другом полувремену није било 
голова, али јесте шанси на обе стране. 
Најпре је у 55. минуту Војнов избио пред 
гол Радничког, али је одсутном тренутку 
интервенисао Самарџић и умало 
погодио сопствену мрежу. У периоду од 
65. до 73. минута Зрењанинци су преко 
Сарајлина, Крстинића и Савановића 

имали три колосалне прилике,  али је 
Главичанин чинио чуда на голу Вршца. 
Меч ће сигурно најдуже у сећању остати 
омладинцима Вршца , браћи Благојевић, 
који су дебитовали у сениорској 
конкуренцији. 

РЕМИЈЕМ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ВРШАЦ ЗАВРШИО СЕЗОНУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ВРШАЦ ПРИСТАО У МИРНОЈ ЛУЦИ
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (З) 1:1 (1:1)

ФУД БА Л

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 
Резултати 29. колa

Војводина (С) -  Партизан (Г)  5 : 4
Војводина (Ц) - Јединство Стевић  3 : 1
Будућност (А) - Црвена звезда  1 : 2
Југославија - БАК   1 : 1
Партизан (У) - Младост (О)  3 : 2
Борац (Ст) - Јединство (В)  3 : 2
Стрела  - Полет    5 : 1
Слога (БНС) - Вултурул  5 : 0

                                      ТАБЕЛА
1.   Младост (О)  29    19  3         7  60 
2.   БАК   29    16  10      3  58 
3.   Слога (БНС)  29    16  3       10  51 
4.   Стрела  29    16  1       12  49 
5.   Борац (Ст)  29    13  6       10  45 
6.   Војводина (С)  29    13  4       12  43 
7.   Јединство С.  29    12  6       11  42 
8.   Југославија  29    12  6       11  42 
9.   Јединство (В) 29   11  8       10  41 
10. Војводина (Ц)  29    11  4       14  37 
11. Вултурул (-6) 29   14  1       14  37 
12. Ц. звезда  29      9  6       14  33 
13. Партизан (У)  29    10  3       16  33 
14. Партизан (Г)  29      8  6       15  30 
15. Полет  29      8  6       15  30 
16. Будућност (А)  29      6  3       20  15

ВОЈВОЂАНСКА  ЛИГА ИСТОК
Резултати 30. кола
Будућност (СЦ) – Слога   6 : 0
Долина -  Јединство (БК)   6 : 3
Војводина 1928 – Слобода  4 : 5
Динамо 1945 - Раднички (С)  4 : 0
Јединство (НБ) - Полет (Н) 3 : 2
Пролетер (БК) - Вршац јунајтед  3 : 0
Козара  - Раднички (К)   4 : 2
ЖАК – Славиа    3 : 0

ТАБЕЛА
1.   Динамо 1945  30    25  2         3  77 
2.   Козара  30    24  3         3  75 
3.   Будућност (СЦ)  30    16  6         8  54 
4.   Раднички (К)  30    14  3       13  45 
5.   Вршац јунајтед  30    12  7       11  43 
6.   Војводина 1928  30    12  6       12  42 
7.   Полет (Н)  30    11  6       13  39 
8.   Пролетер (БК)  30    11  6       13  39 
9.   Раднички (С)  30    11  5       14  38 
10. Јединство (НБ)  30    10  7       13  37 
11. ЖАК (-1)  30    11  4       15  36 
12. Јединство (БК)  30    11  3       16  36 
13. Слобода  30    10  6       14  36 
14. Слога (-1)  30    10  5       15  34 
15. Славиа  30      8  4       18  28 
16. Долина  30      7  1       22  22

Нови члан Српске лиге Војводина је Динамо 
1945 из Панчева, у нижи ранг су испали Славиа из 
Ковачице и Долина из Падине.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 30.колa
Омладинац - Раднички (НП)  5 : 4
Борац (С) -  Црвена звезда (НС)  7 : 3
Вршац  - Раднички (Зр)   1 : 1
Цемент – ТСЦ    2 : 3
Слога  - Раднички (СМ)   2 : 5
Раднички (Ш) – Железничар  1 : 0
Братство 1946 - Бачка 1901  1 : 1

ТАБЕЛА
1.   Братство 1946  28    19  5        4  62 
2.   Омладинац  28    19  3        6  60 
3.   ТСЦ   28    13  7        8  46 
4.   Борац (С)  28    12  9        7  45 
5.   Дунав  28    12  6      10  42 
6.   Бачка 1901  28    11  8        9  41 
7.   Раднички (СМ)  28    10  6      12  36 
8.   Железничар  28     9  9      10  36 
9.   Вршац  28    10  5      13  35 
10. Раднички (Зр)  28     9  6      13  33 
11. Цемент  28     8  7      13  31 
12. Раднички (НП)  28     8  7      13  31 
13. Раднички (Ш)  28     9  4      15  31 
14. Ц. звезда (НС)  28     6     10     12  28 
15. Слога  28     4     10     14  22

Братство 1946 је нови члан Прве лиге 
Србије, из лиге су испали Слога из Темерина и 
Црвена звезда из Новог Сада.

Рукометаши вршачке 
Младости заузели су последње, 
дванаесто место у Првој лиги 
север и заједно са претпоследњим 

Сивцем, испали су у Другу лигу где 
ће наступати у сезони 2017/18.

Познат је и састав Друге 
лиге север за наредну сезону: 

Сивац, Младост (Вршац), 
Младост (Темерин), Металац 
(Футог), Долово, Раднички (Шид), 
Владимировац, Славија (Нови 
Сад), Далматинац (Риђица), 
Потисје (Ада), Раднички (Јаша 
Томић), ОРК Панчево, Нова Пазова 
и Пригревица.

МЛАДОСТ ИЗ ВРШЦА ОД НАРЕДНЕ 
СЕЗОНЕ У ДРУГОЈ ЛИГИ СЕВЕР

У петак, 2. јуна 2017.
године са почетком у 11 
часова отворен је Сајам 
спорта у Вршцу. У пуној хали 
„Миленијум“, присутнима су 
се обратили градоначелница 
Вршца Драгана Митровић, 
начелница Јужнобанатског 
округа Данијела Лончар 
и помоћница за спорт 
Секретаријата за спорт и 
омладину Аранка Биндер, 
која је и отворила ову 
манифестацију. Био је 
присутан и секретар 
Спортског савеза Војводине 
мр Младен Стојшин.

Сајам спорта су 
организовали канцеларија 
за младе у Вршцу у сарадњи 
са спортским клубовима и 
школама. Атмосфера је била 
фантастична и сви присутни 
су били очарани са приказом 
великог броја спортова што у 
самој хали, што на стадиону 
и осталим спортским 
теренима и травнатим 
површинама поред хале. У 

друштву Адријане Барши  
као домаћина манифестације 
испред поново активиране 
канцеларије за младе у Вршцу, 
помоћница за спорт је обишла 
све штандове приказаних 
спортова, упознала се са 
тренерима, такмичарима, 

постигнутим успесима 
клубова, програмима 
рада и активностима 
које спроводе. Охрабрује 
чињеница да је канцеларија 
за младе ангажована на 
подизању свести младих о 
потреби редовног физичког 

вежбања и да постоји велико 
разумевање и подршка 
локалне самоуправе. 
Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину је подржао 
овај пројекат и определио 
средства за реализацију истог.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ВРШАЦ ОРГАНИЗОВАЛА САЈАМ СПОРТА У МИЛЕНИЈУМУ

СВИ ВРШАЧКИ СПОРТОВИ НА ОКУПУ

РУ КО М Е Т

КАПИТЕН ВРШЦА СВОЈИМ ИГРАМА 
ОБЕЛЕЖИО СЕЗОНУ
РОКСА: ВОЛЕО БИХ ДА ОСТАНЕМ

Капитен Вршца Дарко Рокса 
неколико пута се нашао у идеалном 
тиму кола а његове партије нису прошле 
незапажено. Један од љубимаца 
навијача на стадиону под Кулом већ је 
контактиран од стране неких клубова 
а има понуда и из иностранства. Ипак, 
у разговору за “Вршачку кулу”, Рокса је 
рекао да би волео да и идуће сезоне 
носи капитенску траку Вршца.

- Вршац је средина у којој се врло 
лепо осећам, одлично сам прихваћен 
и лепо сам се снашао. Мењали су се 
тренери, сваки је донео неку позитивну 
промену, мењали смо се и ми, мислим 
да су сви играчи у Вршцу напредовали 
ове сезоне. У екипи је владало 
велико другарство, имали смо добру 
атмосферу, урадили одличан посао, 
можемо бити задовољни сви, играчи, 
стручни штаб, управа, надам се и наши 
навијачи којима се захваљујем што су 
били уз нас целе сезоне, рекао је Рокса.

Вршачки креатор: Дарко Рокса

Дебитанти: Бојан и Влада Благојевић

Безбрижни у финишу - ФК Вршац
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Вршац је савладао Спартак у 
Суботици у последњем колу и 
завршио своју прву суперлигашку 
сезону освајањем седмог места. 
Тријумф изабраника тренера 
Владимира Ђокића ниједног 

тренутка није долазио у питање, 
Спартак је у финишу успео само да 
смањи заостатак који је у појединим 
тренуцима износио и 18 поена 
разлике (39:57, 27. мин).

Иако десетковани неиграњем 

капитена Савовића, 
Павловића, Глишића, 
Ђерића и Спасојевића, 
Вршац је већ на старту 
најавио добру партију и 
повео са 8:2 и 10:4. Спартак 
је узватио тројкама Матића 
и свог најбољег појединца 
на утакмици, Кесара, али све 
што су Суботичани успели 
било је да поведу са шест 
разлике у финишу прве 
четвртине (21:15).

У другој четвртини 
Вршчани су заиграли агресивно и 
одговорно у одбрани и противнику 
дозволили свега осам поена. За то 
време успели су да стекну двоцифрену 
предност (37:27) коју су одржавали 
у читавом току треће четвртине и 
мирно ушли у завршницу меча.

У последњих десет минута рутински 
су завршили посао, контролисавши 
резултат и збивања на терену и без 
обзира што су Суботичани избегли 
резултатски дебакл, победа Вршца 

била је уверљива.
Најбољи у победничком тиму био 

је Бојан Крстовић са индексом 20 (16 
поена и 8 скокова), најефикаснији 
је био Марко Стојадиновић са 17 
кошева, одлично су играли и Јововић, 
Јефтић и Фундић.

У плеј - оф су се пласирале четири 
првопласиране екипе које ће наредне 
сезоне представљати Србију у АБА 
лиги. Парови полуфинала су: Црвена 
звезда - Мега Лекс и Партизан НИС - 
ФМП.

ПОБЕДОМ У У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ПРОТИВ СПАРТАКА ВРШАЦ СЕЗОНУ ЗАВРШИО НА СЕДМОМ МЕСТУ У СУПЕРЛИГИ

СУБОТИЧКИ ГОЛУБОВИ ПОНОВО ПЛЕН ВРШЧАНА
СПАРТАК - ВРШАЦ  83:88 (21:18, 8:19, 22:25, 32:26)

 
СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

1.Црвена звезда Телеком 13 - 1 27
2.Партизан НИС  12 - 2 26
3.ФМП    9 - 5  23
4.Мега Лекс   9 - 5  23
5.Динамик   5 - 9 19
6.Борац   4 - 10 18
7.Вршац    3 - 11 17
8.Спартак    1 - 13 15

КО Ш А Р К А

Девојцице из Ацро данце клуб 
Супер Стар светски сампион у 
категорији фрее данце форматион 
yоутх.

Акро денс клуб Супер Стар 
је 31. 05 отпутовао на Светско 
првенство у спортском и 
модерном плесу у Мађарској у 
Печују и вратио се са изузетним 
резултатима. Такмичење је трајало 
четири дана учествовало је 16.000 
плесача из 18 земаља.

- Једно од највећих такмичења 
на ком је на клуб први пут 
учествовао и са поносом можемо 
да каземо да су наша деца 
пружила максимум да се показу 
у сто бољем светлу. У категорији 
слободних плесних формација, 
наше девојчице су у конкуренцији 
10-12 година освојиле злато и 
постале светски шампиони у тој 
категорији за тај узраст, каже 
Александра Иванов из Акро денс 
клуба Супер Стар.

У категоријама шоу - денс мини 
формација и слободни плес мини 

формације,девојчице узраста 7-9 
година заузеле су два друга места. 
У категорији шоу - денс девојцице 
узраста 10-12 година заузеле су 
5. место. У категорији шоу - денс 

јуниор  девојцице узраста 12-14 
година заузеле су 4. место.

Најмлађи солисти Супер Стара 
били су међу најбољима: Ирис 
Печеничић је светска првакиња 

у слободном плесу у соло мини 
категорији, Петра Прчуљ је 
освојила друго место у шоу - денс 
соло мини категорији, Анабела 
Ранић 2. место у фит кид соло мини 
категорији, Сара Милошевић 3. 
место у слободном плесу у  соло 
мини категорији,Теодора Иванов 
није ушла у финале, заузела је 8. 
место.

Сви старији солисти Супер 
Стара успели су у изузетно јакој 
конкуренцији да прођу први 
круг док су неки успели да се 
пласирају у финале. Мина Манцу 
је у категорији шоу - денс соло у 
конкуренцији од 54 такмицара 
освојила 15. место, Марија Буљ 
била је 21. а Уна Кулиц 27. Марија 
Драгићевић је у категорији 
фри денс соло од 25 такмичара 
освојила десето место, Анђела 
Томас била је 16. У категорији фит 
кид соло од 40 такмичара Ива 
Јанковски је 31, Марија Спасојевић 
35. У категорији шоу - денс дуо у 
конкуренцији 30 такмичара Ива 
Јевремовић и Анђела Стојановић 
су заузеле 20. место а Мина 
Радисављевић и Вања Митровић 
25. У категорији шоу - денс дуо 
јуниори Бојана Бубуљ и Николина 
Илијевски су заузеле 17. место од 
25 такмичара.

Акро денс клуб Супер Стар 
4 године године едукује децу у 
домену спортског и модерног 
плеса у Вршцу и у Пландишту. 
Одмах по повратку из Мађарске 
започете су припреме за следеће 
светско првенство које ће се 
одржати у Пули 2018 године.

А К Р ОД Е Н С
ВЕЛИКИ УСПЕХ АКРОДЕНС КЛУБА СУПЕРСТАР НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У МАЂАРСКОЈ

СУПЕРСТАР СВЕТСКИ ШАМПИОН

На 2. Атинским играма , које 
традиционално одржава АК Атина 
уз присуство клубова из јужног 

Баната и ове године су уједно биле 
и Отворено првенство Вршца. 
Постигнути су следећи резултати:

Предшколци 50 м: 
1.Бранисављевић Никола 
10,87, 2. Томић Александар 

11,04, 3. Пуђа Милан  11,09. 
Предшколке 50 м: 1.Ковачевић 
Тереза 11,75, 2.Јовановић Дијана 
13,0. Дечаци 60м (2006-07): 1. 
Марко Младеновски 9,52, 2. 
Марић Стефан 9,83, 3. Волфанд 
Огњен 10,44. Девојчице 2007-
08: 1. Јовановић Јагода 11,72, 
2. Јелисијевић Емилија 11,73, 3. 
Стојков Соња 13,0. Девојчице 60м 
(2005-06): 1. Марић Сања 8,73, 2. 
Раданов Сашка 10,20, 3. Цвијовић 
Милица 11,71. Девојчице 2002 -04: 
1.Коцић Алексија 8,73, 2.Васиљев 
Јелена 9,33, 3. Велимировић 
Ивана 9,59. Предшколци 150 м

1.Бранисављевић Никола 
29,28, 2.Милан Пуђа 31,72, 

3.Томић Александар 31,7. 
Предшколке 150 м: 1. Ковачевић 
Тереза 28,14, 2. Јовановић 
Дијана 30,97. Девојчице 
200м 2006-07: 1. Марић Сања 
29,43, 2. Раданов Саша 34,84, 
3. Јелесијевић Емилија 46,0. 
Дечаци 2006-07 200м: 1. 
Марић Стефан 32,22, 2. Марко 
Младеновски 33,72, 3.Нертица 
Алекса 34,84. Девојчице 2002-
04  200м: 1. Коцић Алексија 
29,35, 2.Васиљевић Јелена 
32,86, 3.Велимировић Ивана 
33,91. Трка сениора на 200м: 1. 
Жарков Иван 23,59, 2. Дробњак 
Мирослав 24,07, 3. Бошковић 
Александар 24,32

АТЛ Е Т И К А

АТИНСКЕ ИГРЕ И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВРШЦА У ОРГАНИЗАЦИЈИ АК АТИНА
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