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МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОДОБРИЛО
СРЕДСТВА ЗА

УРЕЂЕЊЕ
ПОТКРОВЉА
У ДОМУ
УЧЕНИКА

У
оквиру
инвестиционог
одржавања у Дому ученика средњих
школа у Вршцу, ова је установа
поднела захтев Министарству
просвете, науке и технолошког
развоја за финансијску подршку
у оквиру програма расподеле
инвестиционих средстава за 2017.
годину.
Реч је о пројекту уређења
поткровља у Дому ученика, а на
основу предлога мера Завода
за заштиту студената. Ресорно
Министарство
подржало
је
поменути пројекат и доделило
средства у укупном износу од
1.200.000 динара за реализацију
пројекта под називом „Радови
на инвестиционом одржавању
поткровља“.
Добијена средста су од
великог значаја за Дом јер ће се
тако створити бољи хигијенски
услови и обезбедити заштита од
пожара у поткровљу Дома, делу
предвиђеном за смештај студената,
објашњава Витомир Вишацки,
директор Дома ученика средњих
школа у Вршцу . Осим тога, Дом ће
испунити хигијенско санитарне
услове прописане од Завода за
здравствену заштиту студената, али
и осавременити простор.

Према
речима
директора
Вишацког, радови ће почети
одмах по прибављању потребне
документације
и
спровођења
поступка јавне набавке. Крајњи
рок за завршетак радова је 15.
новембар ове године.
Ј.Е.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ УГОСТИЛА ЕМИНЕНТНЕ СТРУЧЊАКЕ

ОДРЖАН 23. МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП О
ДАРОВИТОЈ ДЕЦИ У ВРШЦУ

Вршац је био домаћин овогодишњег 23.
Међународног научног скупа о даровитој
деци, одржаног у великој сали Хотела
Србија, 30. јуна. Округли сто под називом
„Даровитост и креативни приступи учењу“
организовала је Висока школа струковних
студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца,
у сарадњи са Универзитетом „Аурел Влајку”
из Арада (Румунија), Педагошким факултетом
Универзитета у Марибору (Словенија),
Универзитетом„Св. Климент Охридски” из Битоле
(Македонија) и Универзитетом Метрополитен из
Манчестера (Енглеска).
За учешће на конференцији било је
пријављено 94 стручњака из Русије, Румуније,
Португалије, Норвешке, Данске, Пољске,
Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Македоније, Црне Горе и Србије. Уводничари
на конференцији били су: проф. др Далила
Лино, Политехнички институт у Лисабону,
Португалија, тема: Игра као основ учења и
развоја креативности код даровите деце, проф.
др Деан Илиев, Педагошки факултет, Универзитет
„Св. Климент Охридски”, Битола, Македонија,
тема: Акциона истраживања као стратегија
учења даровитих ученика и др Наташа Стурза
Милић, Висока школа струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, Србија,
тема: Креативни приступи учењу – парадигме и
перспективе.
Проф. др Далила Лино у свом научном раду,
обрадила је дечју игру, као основно људско
право све деце света, универзалну активност
која је неопходан и виталан аспект живота.
Кроз игру, људско биће долази до смисла света,
сналажења у њему, сматрају научници који

се баве проучавањем игре кроз различите
теоретске дисциплине. Они су закључили
да је игра покретач и главни мотор развоја у
предшколском добу, доприноси социјалном,
емоционалном и моторном развоју деце. Проф.
др Лино је истакла да се вредност игре све више
препознаје као драгоценост, како од стране
науке, тако и од родитеља, система образовања.
Међутим, прилике за игру су све ограниченије те
треба радити на томе да се деци обезбеде услови
да расту и стасавају кроз слободну игру.
На научном скупу је закључено да треба
много радити на препознавању даровите деце,
посветити им посебну пажњу како би се њихов
таленат и креативност на време развили и
надградили.
Проф. др Матијаш Духас, редовни професор
ликовне културе Педагошког факултета у
Марибору, похвалио је Вршац чији стручњаци
врло квалитетно раде са даровитом децом и

постижу значајне и евидентне резултате.
Јелена Пртљага, директорка Високе
школе струковних студија за васпитаче
„Михаило Палов“, указала је на недостатке
актуелног система образовања, на присуство
линеарног размишљања и приступа, превише
стандардизације и премало креативности и
дивергентног учења.
Академик проф. др Грозданка Гојков истиче,
у уводним напоменама Зборника резимеа, да је
циљ скупа да се сагледају домети и ограничења
теоријских и практичних аспеката креативних
приступа учењу и подучавању даровитих. Овај,
не лак задатак, прихваћен је јер су се његовог
остварења здружено прихватили организатори
скупа, институције са вишегодишњим искуством
у истраживању даровитости, са акредитованим
докторским студијама и истраживачима са
значајним искуством у области даровитих.

Ј.Е.

УСПЕШАН ПРОЈЕКАТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“

МАЛА ПИЈАЦА У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ

Идеја да све што произведу
на школској економији, ученици
Пољопривредне школе „Вршац“
изнесу на тржиште и понуде
грађанима показала се као
прави потез. Заживела је „Наша
мала пијаца“, како су је назвали
ђаци ове вршачке образовне
установе.
На
штанду,
лепо
аранжираном, смештеном у
дворишту
Пољопривредне
школе,
ученици
продају
квалитетну и свежу робу
са
школске
економије,
произведену по стандардима
добре пољопривредне праксе.
Понуда је богата, састоји
се од актуелних сезонских
производа. То су тренутно:
парадајз, паприка, краставац,
млади кромпир, јаја, мед...
Пијаца је отворена радним
данима од 9 до 12 сати, а
млади љубазни трговци нуде
квалитетну робу, свеже, тек
убране
намирнице.
Пуно
поверење
поклањају
им
грађани из околних комшијских
зграда и овог дела града,
као и запослени у Школи.
Задовољство је обострано.
Продаја иде лепо, цене су
приступачне,
производи
високог квалитета, произведени
по принципима здраве хране.
Зна да се догоди да потражња
буде већа од тренутне понуде.
Упуштајући се у разговор, млади

ОБЕЋАЊЕ МИНИСТАРСТВА

трговци објашњавају својим
муштеријама како су намирнице
произведене, како треба да их
чувају да остану свеже...
Ово је начин да наши
ученици стекну нова знања из
области маркетинга, јер све се
више прича о томе и инсистира
у савременом школству, каже
Срђан
Клиска,
директор
Пољопривредне
школе
„Вршац“. Исти ти ученици који су
произвели робу, сада је продају,
нуде грађанима, објашњавају
зашто је добра, како су је
произвели. Све је то једна добра
примрема за живот, за неке
реалне ситуације у којима могу
убрзо да се нађу. Наш задатак је
да их научимо свим сегментима
живота и што боље припремимо
за време које је пред њима.

Ученици
смера
пољопривредни
техничар
и руковалац – механичар
пољопривредне
технике,
долазиће скоро свакодневно
у школу и током летњег
распуста. Радиће на школској
економији, али и на „Нашој
малој пијаци“ која ће и током
лета бити отворена у дворишту
Пољопривредне школе„Вршац“.
Посла ће сигурно бити
јер је ова Школа успешно
пољопривредно газдинство.
Има пет ари под пластеницима
и 10 ари на отвореном за
повртарство, два воћњака,
виноград, 100 хектара ораница
под ратарским културама. Ту је
и сточни фонд, из дана у дан све
богатији.
Ј.Е.

Према
најави
Министарства
просвете,
упорност и труд просветара
Пољопривредне
школе
„Вршац“ везано за укидање
профила
прехрамбени
техничар, требало би да
уроди плодом. Наиме, након
састанка у Министарству
представника ове вршачке
школе
и
надлежних,
уследило је обећање да
ће Министарство идуће
године поново вратити
укинуто
одељење
на
опште задовољство свих,
а највише ученика који све
више препознају смерове
у Пољопривредној школи
,,Вршац“ као шансу за
будућност и развој привреде
града Вршца.
Разговору о враћању
одељења
прехрамбеног
техничара присуствовали су
помоћник министра просвете
за средње образовање др
Александар Пајић, директор
Пољопривредне
школе
Срђан Клиска, председник
Синдиката Васиљ Миловић
и председница Школског
одбора Нина Димић.
Подсећамо да су подршку
враћању
прехрамбеног
смера пружили привреда
града Вршца, Привредна
комора Панчево, Град Вршац,
родитељи осмака, уз апеле и
молбе саме школе и школског
Синдиката.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ЗАСЕДАЈУ ОДБОРНИЦИ АКТУЕЛНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРЕДЛОЖЕНО ДЕСЕТ ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Јовица
Заркула,
председник
Скупштине Града Вршца, заказао
је седницу и позвао одборнике да
се окупе у петак, 7. јула, и размотре
важне одлуке за рад градске управе.
Предложени дневни ред садржи
десет тачака. Међу њима је доношење
Одлуке о измени Плана детаљне
регулације Центра за интегрално
управљање отпадом за Град Вршац
и Општине Бела Црква, Пландиште
и Алибунар, разматрање Одлука о
установљавању права службености
на непокретностима у јавној својини
Града Вршца у корист Телекома АД и
то град, Хемоград, насељено место
Павлиш и насеље Брег.
Тема 24. седнице Скупштине биће и
решења о престанкуфункције чланова
Градског већа Владимира Бајића и
Ивана Јосића који су били задужени за
Традиционалним „Малим часом
историје“ и полагањем венаца на
спомен обележја борцима против
фашизма, у организацији СУБНОР
Града Вршца, обележен је Дан борца,
4. јули. Свечаности су присуствовали
представници
градске
власти,
чланови Градског већа Татјана
Николић и Милош Васић, чланови
СУБНОР-а, грађани и најмлађи
Вршчани који су носили обележја
некадашњих Титових пионира.
Након полагања венаца у
Градском парку на спомен обележја
народним херојима, антифашистима
Анђи Ранковић, Сави Мунћану, Живи
Јовановићу и Страхињи Стефановићу,
централна свечаност одржана је
испед споменика Жарку ЗрењанинуУчи.
Овде почивају посмртни
остаци Жарка Зрењанина, народног
хероја, учитеља, просветитеља, борца
за правду, једнакост, за слободу, рекао
је Драгољуб Ђорђевић, председник
СУБНОР-а Вршац, обраћајући се
присутнима испред споменика Жарку
Зрењанину у Руском парку. Цео
свој живот посветио је васпитавању
младих генерација, оснивао народне
универзитете, културно- уметничка
друштва,
ватрогасна
друштва,
анимирао људе за борбу за слободу. И
у најстрашнијем часу за цивилизацију,
када је Европа већ била поробљена

У петак заседа градски парламент

инфраструктуру и здравство. Наиме,
на претходној седници Скупштине
одлучено је да се смањи број чланова

Градског већа на осам. Одборници
су тада констатовали оставку
дотадашње чланице Градског већа за

туризам Јулкице Митрашиновић на
ову функцију, а градначелница Вршца
Драгана Митровић предложила је да,
због смањења броја чланова Градског
већа, престане мандат и Ивану Јосићу
и Владимиру Бајићу.
Одборници би требало да на
овој седници именују председника
и чланове Фестивалског одбора и
директора Међународног фестивала
фолклора „ Вршачки венац“.
На седници ће бити поднет извештај
о спроведеним изборима у месним
заједницама, а као последња тачка
предложеног дневног реда, биће
доношење Плана Координационог
одбора за надзор и прикупљање
средстава самодоприноса грађана за
здравтсво за 2017. годину.
Ј.Е.

ПОЛАГАЊЕМ ВЕНАЦА ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА

СПОМЕН СЕНИМА ХЕРОЈА

од немачке солдатеске која је освајала
територију Совјетског Савеза, овде, у
Југославији, у Београду, група храбрих
људи донела је одлуку и позвала
народ у борбу за слободу, у време
када се веровало да је нацистичка
Немачка непобедива. И овде, у граду
Вршцу, покренута је борба за слободу.
Вршачки Антифашистички корпус,
предвођен Жарком Зрењанином,
дао је изузетан допринос тој борби,
положили су своје животе у темеље
наше данашње слободе и ми смо
дужни да се сећамо њиховим
имена. Поред Жарка Зрењанина,
Анђе Ранковић, Живе Јовановића,
Страхиње
Стефановића,
Саве
Мунћана, часна су и храбра имена
Миле Матејић, Рудолфа Корнауера,
Петефи Шандора, Јелене Варјашки,
Ликреције Анкуцић, Борислава Браце
Петрова, Олге Петров и многих бораца
који су младе животе подарили нашој
слободи. Зато се овде клањамо
њиховим сенима подсећајући старије
на оно што су они доприносили, а
дајући на знање младима да чувају
успомену и сећање на борбу за
слободу као вечни и најзначајнији
циљ цивилизације. Нека им је вечна

слава и хвала им!
Присутнима се, у име градске
власти, обратила Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена за
социјалну заштиту, која је између
осталог рекла:
Окупили смо се данас
да још једном подсетимо све наше
суграђане да јунаке нашег краја не
смемо да заборавимо. Неговање
тековина Народно ослободилачке

борбе и све оно за шта су се они
залагали, борили за идеале свог
времена, треба да буду добар пример
данас деци и омладини, на овом
малом часу историје, како се негује,
гаји, развија љубав према домовини.
Да бисмо могли право да идемо у
будућност, морамо да негујемо нашу
прошлост и традицију. Хвала им на
свему што су учинили за нас, да ми и
наша деца данас живимо у слободи.

Нека се не забораве!
Дан борца 4. јули, проглашен је
државним празником 26. априла
1956. године у Социјалистичкој
Федеративној Републици Југославији.
После распада СФРЈ, постао је
државни празник Савезне Републике
Југославије. Касније се обележавао
само у Србији до 2001 – када је укинут
одлуком републичке Владе.
Ј.Е.

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ РЕДОВНО ОДРЖАВА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ПЕТ СТОТИНА КВАДРАТА ЦВЕТЊАКА КРАСИ ВРШАЦ

Овога
лета
Вршац
заиста личи на лепу варош.
Крас и га око 500 метара
квадратних цвећњака. Бригу о
цветњацима и осталим јавним
зеленим површинама води
Јавно комунално предузеће
„Други октобар“.
Свакога дана радници
комуналног
предузећа
заливају више од 35.000 комада
разноликог цвећа засађеног у
ужем центру града на Градском
тргу, Позоришном тргу, на Тргу
Победе, Светосавском тргу, и
у Градском парку. Цветне леје
наливају се водом редовно,
као и висећи аранжмани
који красе кандилабре. На
стубовима јавне расвете

налази се око 250 саксија у
којима су посађене сурфиније
и петуније, а цветне леје красе
бегоније, петуније, винке,
пентаса, кадифе, импатијенса...
Вршачки
комуналци
благовремено су уредили јавне
зелене површине, обавили
су
озелењавања,
садњу
садница, подизање травњака,
цветњака,
ружичњака
и
другог зеленила. Ту су, кажу
у комуналном предузећу, по
правилу изграђене пешачке
комуникације, дечја игралишта
и други вртно-архитектонски
елементи који су у основној
функцији зелених површина
и служе њиховој редовној
употреби.

Како би град био што
уређенији и лепши, ЈКП „Други
октобар“
континуирано
брине и обавља радове на
одржавању зелених и цветних
површина: подиже травњаке,
одржавање висине траве од 3-5
цм, уз редовно наводњавање
и прихрањивање, формира и
континуирано одржава током
целе године ружичњаке и
цветњаке, прихрањује биљке,
залива, орезује и брине о
дрвећу. Јер, само редовним
одржавањем
зелене
и
цветне површине могу тако
да блистају као овога лета у
нашем граду.

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

Ј.Е.
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ПОЧЕЛИ „КАРАЂОРЂЕВИ ДАНИ У ВРШЦУ“

ПОВОДОМ 200 ГОДИНА ОД КАРАЂОРЂЕВОГ БОРАВКА У НАШЕМ ГРАДУ

Пројекцијом немог филма „Живот и дела
бесмртног Вожда Карађорђа“ из 1911. године, у
уторак су почели „Карађорђеви дани у Вршцу“.
Пројекција је одржана у Духовном центру
„Свети Теодор Вршачки“ у Стеријиној кући, а
покретне слике употпуњене су музиком наших
познатих композитора: Корнелија Станковића,
Петра Коњовића, Даворина Јенка и Миленка
Пауновића.
- Врло смо задовољни одзивом публике. Иако
је било бојазни какво ће бити интересовање
за један неми филм у 21 веку, сала је била пуна.
Било је представника свих генерација, од деце
која су дошла са родитељима, до оних у деветој
деценији живота. Манифестација је почела и
боље него што смо очекивали – истакао је Зоран
Вучетић, организатор манифестације.
Манифестацију „Карађорђеви дани у
Вршцу“ организовао је Организациони одбор
за подизање споменика Вожду Карађорђу и
обележавање јубилеја, у оквиру Мале школе

„Бранко Радунковић - Воља чини чуда“, поводом
великог јубилеја, 200 година од Карађорђевог
боравка у Вршцу и његове смрти.
„Карађорђеви дани у Вршцу“ трајаће до
недеље, 9. јула, када ће у 19 часова у Духовном
центру „Свети Теодор Вршачки“ бити приказан
награђени документарни филм о Карађорђевом
топу, од кога је направљена круна Краља Петра
Првог, и стварању модерне српске државе.
У питању је филм „Краљевски топ – Историја
српске круне“, након кога ће бити организован и
разговор са ауторима филма. Вечерас (петак, 7.
јул) од 19 часова у Народном позоришту„Стерија“
организује се Свечана академија поводом 200
година од Карађорђевог боравка у Вршцу и
његове смрти, под називом „Православни витез:
Георгије Петровић – Карађорђе“, док ће у суботу,
8. јула у 21 час, у дворишту зграде „Два пиштоља“
(Ветеринарска станица „Вршац”) бити приређен
приказ драме „Вожд” Ивана Студена. Наступиће
глумци Иван Вучковић, Небојша Милосављевић

и Младен Милић, као и вокална солисткиња
Милица Цонић. У случају кише, програм ће бити
одржан у Стеријиној кући.

Организатори наглашавају да је улаз на све
програме у оквиру манифестације слободан.

Т.С.

У ПОНЕДЕЉАК ПОЧИЊЕ 20. „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“

ЈУБИЛАРНА СВЕТКОВИНА ИГРЕ И ЗВУКА

Јубиларни,
20.
по
реду
Међународни фестивал фоклора
„Вршачки венац“ биће свечано
отворен у понедељак, 10. јула у
21 час. У програму 20. Фестивала
учествоваће ансамбли из Аргентине,
Чешке, Кине, Колумбије, Порторика,
Португала и Румуније, два врхунска
ансамбла из Србије (Богатић и
Ужице), као и два културно уметничка
друштва која ће представљати град
Вршац (ГКУД „Лаза Нанчић – Вршачки
виногради“ и КУД „Грозд“).
- Како године пролазе и фестивал
расте, све је већи број ансамбала
са других континената, што је
интересантно за нашу публику, и што

пружа посебно задовољство онима
који воле сусрет са различитим
културама света. Ми смо некад
имали фестивале са ансамблима
само из нашег окружења. После
оних несрећних ратова било је
ситуација да су неки ансамбли једва
могли да дођу. Па ипак, „Вршачки
венац“ се трудио да сваке године
има неки атрактиван ансамбл који
ће посбно одушевити публику.
Такав је био случај пре пар година
са ансамблом Обале Слоноваче, или
са прошлогодишњим сјајним руским
ансамблом „Слободна степа“. Ове
године опет имамо један врло леп
ансамбл из Кине, из Шангаја. То је први
пут да у Србији гостује један такав

ансамбл и радо ћемо их дочекати.
И нама, као организаторима, права
је сатисфакција да се сусретнемо
са, за нас, новим културама. Они ће
бити право освежење за Фестивал
– рекла је Олга Петров, директорка
„Вршачког венца“.
Међународни
фестивал
фолклора „Вршачки венац“ основан
је 1993. године са интенцијом да,
попут познатих светских фестивала,
сачува и негује оно што је највредније
у богатом фонду народних песама
и игара. На протеклих деветнаест
фестивала угостио је више од 500
ансамбала који су представили
културу и традицију земаља са пет
континената.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-20/2017-05
Алибунар, 05.07.2017.године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/641-233
АЈ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обавештава се јавност да је носилац пројекта ``VIP MOBILE`` DOO,
Милутина Миланковића 1ж. Нови Београд, путем овлашћеника
’’Kodar Inženjering’’ doo., ул.Аутопут за Загреб 41и. Београд, поднео
захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину за ПРОЈЕКАТ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ
ТЕЛЕФОНИЈУ ``BA1335_02 PA_Dobrica`` чија се реализација планира
на катастарској парцели топ. бр. 130/1. к.о. Добрица, на територији
општине Алибунар.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,
као и достављање мишљења се може извршити у просторијама
и на адресу Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство,
урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине
Алибунар, Трг Слободе бр. 4, Алибунар, у року од 10 дана од дана
пријема, односно истицања обавештења, сваког радног дана од 10.00
до 13.00 часова, при чему се достављање евентуалних мишљења
може извршити непосредно на писарници општине Алибунар,
сваког радног дана у периоду радног времена, односно путем поште.
Обавештење ће бити истакнуто на огласној табли општине
Алибунар, на огласној табли МЗ Добрица као и у недељном листу
Вршачка Кула Вршац.
Овај орган ће у року од 10 дана, од дана истека рока из става
2. овог обавештења, донети одлуку о томе да ли је за предложени
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.
Обрадио:
Ардељан Јон

Међународни
фестивал
фолклора „Вршачки Венац“, који је
чланица ЦИОФФ-а, Интернациналне
организације фестивала при Унеску,
поред дефинисане програмске
концепције, сваке године прати још
читав низ интересантних садржаја у
виду Етно сајма, изложби, радионица,
предавања... Овогодишњи фестивал,
који ће угостити око 600 учесника
из осам земаља света, са три
континента, као јубиларан, има
посебан значај.
- Очекујем пре свега да нас
послужи лепо време и да Градски
трг буде пун задовољне публике. Од
понедељка 10. јула до четвртка 13.
јула програми почињу сваке вечери

у 21 час на отвореној сцени. Лепо је
да поменемо да ће сви наши млади
фолклорни ансамбли, аматери,
из Вршца и околине, наступити у
ревијалном програму, такође на
отвореној сцени, у недељу 9. јула.
Такође се надам и да ће медији, као
и свих година до сада, пропратити
на прави начин ову 20. светковину
звука и покрета – додала је Олга
Петров.
Покровитељ
овогодишњег
Фестивала је Град Вршац, а
организатор
Културни
центар
Вршац.
Т.С.

На основу Закључка Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-15/2017-III-01 од 07.
јуна 2017. године Комисија за спровођење поступка јавног надметања, расписује

ОГЛАС
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОДАЈУ РОБЕ НА «ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ»
Јавно надметање за давање локације за постављање покретног објекта у 2017.
години, расписује се на период до годину дана, и то за:
- Локацију означену са «Ј6» у Плану постављања објеката на «Вршачком језеру»,
за постављање покретног објекта за продају пекарских производа или продају
робе на мало.
Почетна цена за спровођење поступка јавног надметања износи 10.000,00
динара.
Право учешћа на јавном надметању имају активна правна лица и предузетници.
Рок за подношење пријава је 17.07.2017. године до 15 часова.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац, Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката,
Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници Градске управе Града
Вршца (образац пријаве може се преузети на званичном веб сајту Града Вршца или
у канцеларији 211. Градске управе Вршац).
Уз пријаву подноси се доказ о уплати депозита.
Депозит у висини од 30% почетне цене, учесници јавног надметања уплаћују
на рачун Депозита Градске управе Вршац бр. 840-720804-40 са позивом на број
одобрења по моделу 97, контролним бројем и шифром Града Вршца 54-241.
Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит
ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће
бити урачунат у излицитирану цену за стицање права коришћења локације.
Уколико најповољнији учесник у јавном надметању и сваки следећи учесник
јавног надметања, према утврђеном редоследу понуда, одустану од својих понуда,
немају право на повраћај депозита а локација ће се доделити следећем по реду
најповољнијем понуђачу. У случају да сви учесници јавног надметања одустану од
својих понуда, депозити се не враћају а поступак јавног надметања ће се поновити.
Пријаве које су непотпуне и поднете после рока неће се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске управе Вршац, дана
18.06.2017. године у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђени цена не може бити мања од
1.000,00 нити већа од 5.000,00 динара у односу на претходно понуђену цену за ту
локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђену –
излицитирану цену до 20.06.2017 године. У случају да се цео износ не уплати у
предвиђеном року неће се одобрити постављање привременог објекта.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку додели
локација, у обавези је да месечно плаћа комуналну таксу за коришћење јавне
површине чији износ је утврђен Одлуком о локалним комуналним таксама.
Увид у План локација може се остварити сваког радног дана од 10 до 14 часова
у соби 212. на II спрату зграде Градске упаве Вршац а ближе информације могу се
добити на телефон 013/ 800-531.
КОМИСИЈА
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РАДМИЛА МИЈАТОВИЋ, 17 ГОДИНА ПОВЕРЕНИК РЕПУБЛИЧКОГ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ОПШТИНИ ВРШАЦ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 29, 25. МАЈ 1977.

ВРЕМЕ ПРОШЛО, ВРЕМЕ
САДАШЊЕ

Оснивањем Реалке у Вршцу пре 125 година приоближени
су овдашњој школској младежи, истина скромни извори знања,
али значајни за доцнија стасавања духовних кретања. Премда
вршачку Реалку – указом високих царских и краљевских

земаљских школских власти од 3. октобра 1852 – установљава
туђински режим (с намером да у њој створа своје будуће
чиновнике), ипак је то била наша школа, у којој је младост
откривала путеве ка слободи. Године 1863. Реалка прераста у
Гимназију, да би од 1870. ова школа постала прва грашђанска
установа те врсте у Угарској.
Житењи Вршца, упућују, међутим, октобра 1886. петицију
Министарству просвете са захтевом да се у граду оснује виша
реалка, што је доцније учињено. Подигнута је данашња зграда
Гимназије у Стеријионој улици. Тако да су у годинама пред крај
прошлог века почеле из ове школе да излазе прве генерације
ђака са завршним испитима после осам година учења. Од
1884/85, па до завршетка првог светског рата, настава се у овој
школи одвијала на мађарском језику.
Након ослобођења 1918. па до 1920.(када је у школама
Војводине владала нека врста „интер регунум“-а) настава
у гимназији – која од тад носи назив Државна гимназија у
Вршцу – одвија се на мађарском, а затим и на српскохрватском,
немачком и румунском језику.
У годинама од 1920. до 1940. из ове школе је изашло 576
свршених матураната, с тим што то време у постојању и раду
вршачке Гимназије представља један од најплоднијих периода.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 29, 25. МАЈ 1977.

СМЕТЕ ЈЕДИНО ДА ЋУТИТЕ...

- Код рукомета играч сме лопту држати са највише две руке.
- За казну ћете три пута скочити, тако да у међувремену не
додирнете земљу.
- Запамтите да је онај који се неразумно изражава будала.
Јесте ли разумели? Глас из позадине: „Не“.
- Тамо доле чујем разговор... ваљда мислите да ја седим на
својим очима.
- Ако се кривац не јави, казнићу онога ко седи до њега!

- Ако до краја часа не сазнамо ко је то учинио, послаћу га
директору, па нека се тамо објашњава како зна.
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

РАДУЈЕ МЕ КАД ВИДИМ ДА СУ ИЗБЕГЛИЦЕ
УСПЕЛЕ У СВОМ НОВОМ ЖИВОТУ

Радмила Мијатовић пензију
је стекла радећи у Општинској
управи
као
инжењер
статистике, а 17 година
бринула је о избеглицама које
су ратни вихори отерали са
вековних огњишта и довели
у Вршац. Као повереник
Републичког
комесаријата
за избеглице, увек је била
ту да саслуша и максимално
помогне да се реше проблеми
избеглих лица. А, било их је, у
једном моменту, у Вршцу око
12.000. И Радмилу су, као и
већину прегалаца, заобишле
друштвене награде, али има
много оних који добро памте
сав труд који је уложила
радећи
са
избеглицама.
Поштовање и захвалност које
јој ти људи показују и данас
при случајним сусретима на
улици, најлепше су признање,
каже.

Када су стигле прве избеглице у
Вршац?
-Кренуло је са Славонијом, 1991,
то је био први талас избеглица. Били
су овде регистровани, пописани,
њих 500-600. Кратко су се задржали и
вратили назад. Међутим, 1995. ти исти
људи, у мају месецу, поново беже из
Славоније и долазе овде. То је била
позната акција „Бљесак“, а августа
исте године током „Олује“ беже и
колоне људи из Книнске Крајине.
Било их је много. На граници је била
организација, пребацивали су их
аутобусима у разна места по Србији.
У Вршац је дошло 5-6 аутобуса, али
долазили су и колима, сналазили
су се на разне начине. У Вршцу је
у једном моменту било око 12.000
избеглица из Славоније, Книнске
Крајине и Босне. Кад су дошли људи
из Книнске Крајине, смештали смо их
у колективне центре: фискултурне
сале Школа „Јован Стерија Поповић“,
„Младост“, Пољопривредна школа,
Црвени крст и Дечји вртић где су
биле мајке са децом. Формиран
је Општински штаб за избеглице,
регистрација је вршена у Црвеном
крсту, издавали смо им привремене
потврде, организована је исхрана.
Ресторани „Другог октобра“ су
припремали храну, тадашњи директор
Љубисав Шљивић је организовао
да у Дечји вртић свакодневно стиже
млеко. Хемофарм је доста помагао
избеглицама, као и остали привредни
субјекти у граду. Касније је почела да
стиже и страна помоћ. Почели смо да
им издајемо решења о признавању
статуса избеглица, ту је био укључен
и МУП. У тих 5 колективнихи центара
било је више од 600 људи и ти
су центри доста дуго трајали. Из
Комесаријата су стизали камиони са
огромним количинама робе: храна,
посуђе, одећа, обућа, постељина,
веш... касније смо куповали и машине
за веш за колективне центре.
Иначе, радила сам и са избеглим и
прогнаним лицима са КиМ 1999, са око
1.000 људи који су дошли у Вршац.
Да ли је Вршац био на висини
задатка?
-Јесте. Сви су помагали колико
су могли, од локалне самоуправе,
привреде, грађана... Било је и страних
донатора нарочито око касније
изградње два избегличка насеља у
Гудурици и Влајковцу. Изграђена је
и стамбена јединица, десет станова,
у граду, у Улици Паје Јовановића.
Предност су имале породице из
колективних центара, тако смо
смањили број избеглица у центрима.
Многи људи су одлазили у друга
места, код рођака, сналазили су се.
Последњи колективни центар остао
је у Пољопривредној школи. Касније

је формиран колективни центар у
Хелвецији где су били сви који нису
успели да добију неки смештај, стан.
Хелвеција је функционисала неколико
година. Било је смештено 80 људи.
Колико Вас је тај посао емотивно
трошио?
-Најтеже су биле њихове исповести
приликом доласка. То су страшне
судбине. Људи су причали шта су све
доживели. Гледали су како им убијају,
кољу породицу, родбину, комшије.
Била сам јако узнемирена слушајући
њихове приче. Не може човек да не
саосећа са таквим тужним судбинама.
Долазила сам кући тужна, разочарана.
Опседала ме је мисао како би било
мени да неко дође и истера ме из
мог стана. Бежали су да спасу голе
животе. Долазили су у папучама,
нису ни свраћали у куће да покупе
оно основно, бежали су директно,
спасавали живу главу. Било је много
деце, узнемирене, уплашене.
Много сам радила са избеглицама.
Имала сам само једног радника да
ми помогне. Александра Јовић и ја
смо све саме радиле, од пописа до
разврставања тона и тона помоћи,
дељења. О свему се водила строга
евиденција. Али, успела сам лепо
да се сложим са избеглицама, да им
помогнем колико год могу, утешим.
Колико су пута долазили бесни, на
крају смо све решили и разишли се
задовољни. Знала сам да им није
лако. Трудила сам се свим срцем да
помогнем, макар лепа реч, утеха, која
је била важна, значила им је, тако су ми
говорили касније када је све прошло и
кад смо се сретали. Најтеже ми је било
када дођу деца која болују од тешких
болести. Учинила сам све да дођу до
лекара, до праве помоћи, и деца, али
и одрасли.
Кад се касније ситуација мало
смирила, били су избори у Босни,
а после и у Хрватској. Биле су то
акције пописивања свих пунолетних
особа прво из 4 општине, а онда
из свих 8 општина Јужног Баната.
Организовали смо превоз, а било је и
овде код нас гласања. Организовали
смо изборе, све наше акције пратили
су супервизори из међународних
организација. Имали смо и акције
потврђивања статуса избеглица, да

видимо да ли су сви ту, јер неки су се
одселили.
Колико је на крају избеглица
остало у Вршцу?
-Касније је остало око 6.000
избеглица. Укидао им се избеглички
статус, највећи број је добио наше
држављанство, лична документа. Иако
су постали наши држављани, они су
имали одређене видове помоћи: ако
су нашли неку кућу, плац, добијали
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су помоћ у грађевинском материјалу.
Доста кућа је купљено у Павлишу,
општина је помогла, УНХЦР је помогао
у опремању домаћинства. И данас има
доста акција помоћи.
Које тренутке памтите као
најтеже, које као најлепше?
-Најлепши моменти били су када
су добили куће, станове, усељавали
се у нове домове. Били су то дирљиви
тренуци. Видела се срећа на њиховим
лицима. Срећа је била и када болесно
дете оздрави, када су сви задовољни.
Најтеже је било када се разболи нека
млада особа, неко дете, кад неко млад
умре, све смо то ми овде решавали,
опрему, сахране. Све смо спроводили
од рођења детета, до смрти особе.
Лепо је било и када су се деца рађала.
Сећам се једног малишана, успео је
да оздрави, и данас га видим и баш се
обрадујем.
Најдраже ми је кад данас
идем улицом, сви ме они памте,
поздрављају, сећају се и хвале помоћ
коју сам им пружила. То је најлепше
признање за сав мој труд и рад, када
и данас при сусрету са њима осетим
захвалност и поштовање . Радујем
се кад их данас сретнем и видим да
су успели у свом новом животу овде
са нама. Још памтим њихова тужна,
измучена лица када су стизали. Срећна
сам што су овде успешно кренули у
један нови живот. Кад сам већ отишла
у пензију, још дуго су ме питали где
да иду да реше неки проблем. Док
сам радила, кад неко од њих уђе у
моју канцеларију, ја сам знала и како
се зове и одакле је дошао. Баш сам се
истински предала том свом послу.
Цео радни век провели сте у
општинској управи. На којим сте све
пословима радили?
-Прво сам била приправник,
положила сам државни испит, била
сам сарадник за статистику. Радила
сам и народну одбрану, замењивала
колегу неко време. Статистика ми је
била редован посао. Када сам кренула
са избеглицама, 1991, и даље сам
радила посао статистичара. Била сам
и шеф Одељења нашег Секретаријата
за привреду, једно кратко време.
После систематизације, била сам
повереник за избеглице Републичког
комесаријата у општини Вршац и
статистичар и то ме је пратило до
пензије, 2008. године.
Где и када почиње Ваш живот?
-Рођена сам у Панчеву, августа
1946. Отац Рајко Нинков радио је на
железници. Био је Вршчанин, али је
службовао у Панчеву. Мама се звала
Лукреција, свима познатија као Цеца.
Похађала је Учитељску школу, али је
није завршила. У договору са нашим
татом, остала је домаћица, привржена
кући и васпитању деце. Изузетно је
лепо певала. Била је дугогодишњи
члан хора пензионера у Вршцу. Ја
имам млађу сестру Љубицу. Живи у
Београду, има своју породицу.
У Вршац долазимо из Панчева
када сам ја имала 2-3 године. Након 2
године селимо се за Уљму где је тата
добио радно место шефа железничке
станице, 1952. Имала сам лепо
детињство, посебно у Уљми. Свирала
сам хармонику. Нижу музичку школу
завршила сам приватно и онда су
ме моји пребацили у Вршац да бих
наставила даље школовање. Међутим,
када сам дошла, они су укинули
Музичку школу. Тако сам осми разред
основне школе завршила у ОШ „Вук
Карџић“. У Вршац се поново враћамо
1964. Тако да сам ја 4. годину вршачке
Економске школе завршила одавде,
нисам више морала да путујем. Вишу
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- Имате једино право да ћутите... али и то вам се може
одузети.
- Не то још никада нисмо видели... и сваке године иста ствар!?
- Петнаест минута биће вам сасвим довољно, четврт сата би
већ било превише...?
- Други пут Вам кажем да немам намеру једну те исту ствар
да понављам два пута!
- ... мада су многе земље атоме измислиле због ратовања.
И ДВЕ УЧЕНИЧКЕ
- Што се тиче развоја индустрије, пољопривреда и
сточарство су слабо развијени.
- Па... Ракић се у песми „Долап“ изражавао преко коња.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 30, 27. ЈУН 1977.

ВИШЕ ОД СЕЋАЊА

Наступило је преко 3 хиљаде младих учесника – деце,
пионира, омладинаца, а огромном броју гледалаца на стадиону
представили су се и чланови Друштва за телесно васпитање
„Партизан“ вежбачи аикида, као и чланови вршачког Аеро
клуба. Иначе, аутори овогодишњих вежби приказаних на
прошлогодишњем слету су: Марина Јосић, Катарина Гуга,
Драгољуб Поп-Ценић, Богдан Огризовић, Срданка Пал и
Емилија Павичевић.

статистичку школу у Београду уписујем
1965. и добијам звање инжењера
статистике. Када сам завршила, чекала
сам мало за посао. Запослила сам се у
Општини 1969. и ту остала до пензије.
Када сте основали породицу?
-Удала сам се за мог супруга
Светомира Мијатовића, 1970. Радио
је у Хотелу Србија у рачуноводству
као службеник. Забављали смо се
5 година. Била је то велика љубав.
Волели смо се, лепо слагали. Али,
нажалост, Светомир нас је прерано
напустио. Умро је 2009. године.
Супруг и ја имамо ћерку Мирјану.
Досадашњи радни стаж остварила је
у банкарству, најпре у Војвођанској,
а сада у Комерцијалној банци. Воли
да чита, да се дружи с пријатељима,
бави се декупажом аматерски, хоби јој
је плетење. Обожава животиње, има
куцу и мацу. Прошле године у мају,
Мирјану је задесила велика трагедија.
Изненада је преминуо Мирјанин
супруг Ненад Личина. Живели су
16 година у складном браку, пуном
љубави, поштовања и разумевања.
Сви смо много волели Ненада.
Како живите?
-Лепо ми је у пензији. Лепо
проводим време, задовољна сам.
Никада ми није досадно. Увек себи
налазим неку занимацију, неко
задовољство. Имам доста другарица,

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 30, 27. ЈУН 1977.

ДОМ КУЛТУРЕ ЗА МЛАДЕ ИЗ
„ВРШАЧКИХ РИТОВА“

пријатеља, кумова, лепо се дружимо.
Ту је, наравно, и моја Мирјана,
помажемо једна другој колико
можемо.
Мислим да је у животу на првом
месту рад, тако је било и код куће и
на послу. Ценим здравље, волим да се
дружим, веселим, путујем, обишла сам
скоро целу Европу.
Задовољна сам јер сам вредно,
предано радила свој посао. Посебно
рад са избеглицама. Максимално сам
се трудила да им помогнем, пружим
пажњу, доброту, разумевање, по
неку реч утехе. Данас је, чини ми
се, све мање тога, тог саосећања са
проблемима и мукама људи око нас.
Сви се окрећемо новцу, кријемо иза
материјалног, тешко се ко одлучи да
подели бар мало са онима који немају
и којима би и то мало много значило.
Отуђујемо се једни од других, нема
ни оних лепих речи, утехе, који често
знају да буду онај прави ветар у леђа
човеку у невољи.
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Омладинска организација Пољопривредног индустријског
комбината „Вршачки ритови“ може заиста да се поноси
Домом културе, који јој је недавно дат на коришћење. Ради
се о адаптираним просторијама зграде у вршачкој улици
Бранка Радичевића 20. Овај објекат, који већ постаје стециште
активности младих у разним видовима политиче, културноуметничке и спортске делатности, поред лепо опремљене
велике сале са 240 места, располаже и једном мањом салом,
шах клубом, библиотеком и другим друштвеним просторијама.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА
СО ПЛАНДИШТЕ

У среду 28. јуна одржана
је 14. седница Скупштине
општине Пландиште. На
дневном реду седнице
било је 6 тачака. После
усвајања записника са 13.
седнице одборници су
донели Одлуку о завршном
рачуну буџета општине
Пландиште за 2016. годину,
Одлуку о изради измена и
допуна Просторног плана
општине Пландиште, као
и Одлуку о условима за
држање и заштиту кућних
љубимаца
и
домаћих
животиња на територији

општине
Пландиште.
Такође,
одборници
су донели Решење о
давању
сагласности
на
Одлуку
Надзорног
одбора Јавног предузећа
„Полет“
Пландиште
о
увођењу
накнаде
по
водомеру, као и Решење
о
давању
сагласности
Јавном
предузећу
„Полет“ Пландиште на
обављање
делатности
газдовања
шумама
и
шумским земљиштем, као и
подизање нових шума.

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ПЛАНДИШТУ

ШАНСА ЗА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВА ЛИЦА

Национална
служба
за
запошљавање,
Филијала
Вршац, у сарадњи са Општином
Пландиште расписала је Јавни
конкурс
за
организовање
спровођења јавних радова на
којима ће бити ангажовани
незапослени, као и особе са
инвалидитетом.
Јавни радови су мера активне
политике запошљавања коју
организује Национална служба
за запошљавање, у складу
са
Националним
акционим

планом
запошљавања
за
2017. годину, а у циљу радног
ангажовања првенствено теже
запошљивих
незапослених
лица и незапослених у стању
социјалне потребе. Максимална
предвиђена дужина трајања
јавног рада је четри месеца,
у складу са расположивим
финансијским средствима, а
јавни радови се могу спроводити
у областима:
социјалних и
хуманитарних
делатности,
одржавања и обнављања јавне

инфраструктуре и одржавања
и заштите животне средине и
природе.
Ангажованима на спровођењу
јавних радова намењена је
новчана накнада у висини од
18.000 динара на месечном
нивоу за пун фонд радних
часова, односно сразмерно
времену радног ангажовања на
месечном нивоу.
Право учешћа на Јавном
конкурсу
за
организовање
спровођења
јавних
радова

на
којима
се
ангажују
незапослена
лица
имају:
органи аутономне покрајине
и органи јединица локалне
самоуправе, јавне установе и
јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге
и удружења која имају статус
правног лица, односно која су
уписана у регистар Агенције
за привредне регистре, са
територије општине Пландиште.
Право на доделу средстава за
организовање
спровођења

јавног рада послодавац –
извођач може да оствари под
условом да је измирио раније
уговорне и друге обавезе према
Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација
у току, уколико их редовно
измирује.
Рок за пријем пријава за
учешће на Јавном конкурсу је 29.
јул, а све додатне информације
могу се добити у Националној
служби Филијала Вршац или
Општини Пландиште.

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.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (12)
БАНАТСКИ СОКОЛАЦ - БИОСЕГ (3)

Банатски
Соколац
се
налази у средишњем делу
општине, асфалтним путем
6 километара северно од
Пландишта, а ваздушним 4,5
километара. На 600 метара
јужно од насеља води
државни пут првог реда 7.1
Зрењанин – Вршац, а кроз
село иде општински пут ка
Милетићеву – Марковићеву
и даље према Дужинама и
Старом Лецу.
Лоцирано је у Иланџанској
депресији на апсолутној
висини од 78 метара где
је само насеље, а околина
је нижа и до 2 метра. Ниво
подземних вода у соколачком
атару је један од највиших у
општини.
Банатски Соколац је први
пут 1948. под овим именом
чинио пописну јединицу и
тада је имао 893 становника,
1981 – 458, по попису 1991
– 369 душа и по последњем

попису из 2002. било је свега
366. Већинско становништво
чине Срби – у процентима
91,80 посто.
Насеље је панонског типа
и има четвороугаони облик.
По дужој оси простире се у
правцу jугозапад-североисток
дужине 1.300 метара, а
ширине 500 метара. Село има
свега две дужне улице и седам
по ширини. Све се секу под
правим углом.
Депопулација у Банатском
Соколцу
је
изражена.
Главни узрок је лоше стање
привреде што је опет довело
до затварања школе на дужи
временски период. Поново
је школа недавно прорадила
до четвртог разреда са
мешовитим одељењима.
Од споменика у Банатском
Соколцу постоје: борцима
Првог и Другог светског
рата испред зграде школе, а
2008. је такође у дворишту
школе подигнут је споменик

Занимљивости: Rock´ нимо
поплаве

чувеном реге певачу Јамајке
Бобу Марлију. Ово је једини
споменик такве врсте у
Европи.
За ове податке заслужни
су професор Лазар Лазић
и
његова
Географска
монографија
војвођанских
општина из 1995. године,
Летопис вођен у школи у

Соколцу из ког је податке
извадила учитељица у пензији,
Зора Блажић из Пландишта,
локални лист „Октобар“ од
30. јуна 1987. године, подаци
из Института за географију из
Новог Сада које нам је послала
госпођа Милка Бубало и књига
Витомира Сударског „Панчево
између таме и светлости“.

International Open Air Rock
Maraton – Поплаве 2005.
године нанеле су огромну
материјалну штету житељима
села и уништиле велики део
приноса. Ношени жељом да
културном манифестацијом
покрену село и поврате
позитиван дух, мештани
су решили да организују
Банатски
Woodstock,
у
чему су им помогли бројни
пријатељи и музичари који су
ангажовањем допринели да
планирани догађај прерасте
предвиђене оквире.
Први
рок
фестивал
под називом Rock Village
одржан је 27. августа 2005.
у Банатском Соколцу, затим
још две године за редом.
Број група и гостију је растао,
тако да је премашио и четири
пута број становника.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ЈОШ ЈЕДНА ЕДУКАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВРШАЧКОГ СТАРТИТ ЦЕНТРА

ШТА СЕ ДЕШАВА У МОЗГУ ОСОБЕ ДОК КОРИСТИ ВАШ ИТ ПРОИЗВОД?

Стартит Центар Вршац
организовао
је,
под
покровитељством
ГИЗ-а,
мит-ап (meetup) на тему:
„Шта се дешава у мозгу
особе док користи ваш ИТ
производ? Како да знате коју
информацију и на који начин
да сервирате корисницима?“.
Овај едукативни скуп, одржан
у
просторијама
Стартит
центра, 29. јуна, привукао
је пажњу младих Вршчана
укључених у савремену ИТ
технологију.
Организатори су били
врло задовољни што је о
овој глобално актуелној и
занимљивој теми говорио
проф. др Небојша Милић,
који је рођен у Вршцу, а
присутни су били у прилици
да испробају моно-поларни
неурални интерфејс.
Велико
ми
је
задовољство
што
сам
поново
пред
вршачком
публиком, каже проф. др
Небојша Милић. Такође ми
је драго што је релативно
велики број Вршчана и
Вршчанки одвојио време
да, по овом тропском дану,
присуствује мом предавању.
Надам се да сам кроз
серију сликовитих примера
присутнима
приближио

теме неуро-информационих
система и технологија које
се користе за покретање
неуралних интерфејса, тј.
за омогућавање директне
комуникације
рачунара
и људског мозга. Ове
технологије су још увек
поприлично нове, те можда

Занимљиво предавање у Стартит центру
и не треба чудити мноштво
непознаница и техничких
потешкоћа. Но, они који су
остали до краја добили су
прилику да на себи испробају
моно-поларни
неурални
интерфејс
намењен
за
широку потрошњу. Тачније,
добровољци су, уз помоћ

својих можданих таласа
и покрета ока, лоцирали
и елиминасили мете у
дигиталном окружењу и
у реалном времену – без
каблова,
тастатуре
или
џојстика! Надам се да је моје
предавање било занимљиво
и да су присутни научили

и искусили нешто ново на
забаван начин.
Присутни су, кажу, уживали
у занимљивом предавању
проф. др Небојше Милића и
начину на који им је излагао
и објашњавао савремена
научна
и
технолошка
достигнућа. Улаз је био
бесплатан.
Велика нам је част што
смо у Вршцу успели да
организујемо предавања и
светски значајних предавача,
какав је, а слободно могу рећи
наш, Небојша, каже Владимир
Вашалић,
координатор
Стартит
Центра
Вршац.
Задовољни смо што, ево
више од шест месеци, једном
недељно
организујемо
занимљива
бесплатна
предавања
за
вршачку
ИТ заједницу. Осим тога,
организовали смо бесплатне
курсеве програмирања за
незапослене и за ученике
основних школа. Од недавно
имамо и светски програм
учења CoderDojo намењен
средњошколцима,
а
организује се сваке суботе у
Стартит Центру од 10 до 13
сати.
Ј.Е.

КОНСТИТУИСАНА СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

ЦИГИЋ: ПРИЛИКА ДА СЕ ИЗАБЕРЕ ПРИВРЕДНА ЕЛИТА ВОЈВОДИНЕ

Прва седница новоизабраног
сазива Скупштине Привредне
коморе Војводине (ПКВ) одржана
је у четвртак, 29. јуна у ПКВ.
На седници су верификовани
мандати члановима Скупштине
ПКВ. За председника Скупштине
ПКВ поново је изабран Марко
Цигић, а за његовог заменика
изгласан је Саша Вујић.
- ПКВ је у протеклих шест
месеци, захваљујући доброј и
новој организацији и изузетној
сарадњи
са
Покрајинском
владом, Привредном комором
Србије,
привредницима
и
бројним сарадницима, успела
да побољша квалитет рада и
учврсти односе са привредним
субјектима на чијем поверењу
нам се и заснива делатност –
рекао је на седници председник
ПКВ Бошко Вучуревић.
Потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић истакао
је да је реч о доброј прилици да
Покрајинска влада још једном

пружи подршку раду ПКВ и
раду јединственог привредног
коморског система.
- Сви ми заједно, Републичка
влада,
Покрајинска
влада
и Привредна комора, као и
друга удружења и асоцијације
привредника, смо на истом
задатку.
То
је
економско
оснаживање Републике Србије
и АП Војводине и мислим да
резултати говоре да смо на
добром путу – нагласио је
Милићевић.
На значај заједничке сарадње
на поспешивању развоја АП
Војводине, осврнуо се и Марко
Цигић, рекавши, пре почетка
седнице, да је избор новог
сазива Скупштине ПКВ „прилика
да се изабере привредна елита
Војводине“.
Уз
снажну
подршку
Покрајинске владе, ми имамо по
први пут шансу да уз снажан раст,
који је присутан већ последње
три године, и уз структурне

Туристичка организација Града
Вршца, у оквиру програма „Лето
на Градском језеру“, реализује
бројне акције забавног карактера
како би боравак на једином
вршачком купалишту учинила
што лепшим и интересантнијим.
Тако ће овог викенда почети са
радом Школа пливања.
Према
речима
Јасне
Живковић,
ПР
менаџера
Туристичке организације Града
Вршца, у току јула и августа ове
године организује се учење
основних
техника
пливања
и сналажења у води за све
заинтересоване.
Часови ће бити одржани
током викенда,
почевши од
петка 7. јула, и обухватиће
дванаест термина, а у договору
са лиценцираним тренерима

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА ПОКРЕЋЕ АКЦИЈУ

реформе
које
се
очекују,
обезбедимо и развој привредне
структуре – рекао је Цигић.
На седници је председник
Вучуревић представио актуелно

стање у привреди АП Војводине
за прва четири месеца текуће
године, а донета је и Одлука о
спровођењу избора за чланове
Управног одбора ПКВ. Првој

седници новоизабраног сазива
Скупштине ПКВ присуствовао је
и Мирослав Милетић, саветник
председника Привредне коморе
Србије.

ШКОЛА ПЛИВАЊА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

који ће водити малишане током
обуке, објашњава Живковићева.
Координатори Милош Војтешки
(моб. 063/1046200) и Јована
Николовски (моб. 069/3601465)
стоје вам на располагању за
све додатне информације, а
упис и овера приступнице могу
се извршити
у Туристичко
информативном центру радним
данима од 10 до 18 часова и
викендом од 10 до 14 часова.
Цена Школе пливања је 2.000
динара. Иначе, од овог викенда
на делу плаже за најмлађе купаче
биће постављене лежаљке и
сунцобрани.
Цена за комплет- две

лежаљке и сунцобран, је 150
динара, истиче Живковићева.
Могућност изнамљивања биће
на једином јавном купалишту у
граду од суботе, 8. јула, па све до
краја купалишне сезоне.
Тропски дани довели су на

Градско језеро бројне Вршчане
који су ту потражили освежење.
Већини купача није промакло
да су језеро и околина уређени,
промењене цеви кроз које
континуирано тече вода за коју
кажу да је лековита, замењен

мобилијар. Биће то пријатно
и лепо место које ће бројним
Вршчанима, који нису у прилици
да отпутују на летовање, пружити
уточиште током врелих летњих
дана.
Ј.Е.
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„БАЛКАН ЋЕ БИТИ ШТИТ ЕВРОПЕ“

БЛАГОЈЕ ГРАХОВАЦ:

Књига Благоја Граховца „Три
цунамија или Европа је рањена“
последња је у ауторовој трилогији о
новијој историји Балкана и Европе.
Преиспитујући актуелне изазове са
којима се Европа суочава, Граховац
анализира разлоге који су довели до
данашње геополитичке ситуације, али
и нуди решења са савремене проблеме.
Благоје
Граховац,
генерал
авијације у пензији, колумниста
је независног дневника „Вијести“,
познати аналитичар геополитичких
и друштвенополитичких процеса у
региону и гостујући предавач из тих
области на неколико универзитета.
Рођен је 1949. године у Невесињу
(БиХ), где је завршио основну
школу. Гимназију је завршио у
Мостару, пилотску професију је
отпочео у Словенији (Блед и Цеље),
а Ваздухопловну војну академију је
завршио у Задру 1970. године, као
први у рангу. Његово име је уписано
на почасну плочу Ваздухопловне
војне
академије.
Завршио
је
Командноштабну академију РВ и ПВО и
Школу националне одбране у Београду.
Као официр-пилот службовао је у
Задру, Титограду, Сарајеву и Београду.
Као пилот и инструктор летења, летео
је на авионима галеб, јастреб, супер
галеб, орао и МИГ-21. Носилац је
златног пилотског знака као највишег
признања у пилотској професији
у СФРЈ. Био је на следећим војним
дужностима: командант авијацијске
ескадриле, командант авијацијског
пука, командант Ваздухопловне војне
академије, командант Ваздухопловног
корпуса,
начелник
система
ваздухопловне подршке у Команди РВ
и ПВО, помоћник начелника ГШ за РВ
и ПВО и заменик министра одбране.
Добитник је Децембарске награде
за руковођење и командовање, као
највишег признања за ту област у СФРЈ.
Служба у војсци му је прекинута мимо
његовог захтева 1999. године у чину
генерал-потпуковника авијације. Након
престанка активне војне службе вршио
је дужности саветника председника
Републике Црне Горе, саветника
председника Државне заједнице Србије
и Црне Горе и саветника председника
Скупштине Црне Горе.
До сада је објавио пет књига: „Опасне
ствари“, „Лице нације“, „Геополитика
и Балкан“, „Геополитички ребус“ и
„Браћа по глупости“ у издању „Daily
Pressa“, као и књиге „Гласови из глуве
собе“, „Бандитоси или убице држава“ и
„Три цунамија или Европа је рањена“ у
издању „Лагуне“.

„Немамо нити
једну партију која
стварно штити
интересе радника и
пољопривредника.
Убијена је студентска
авангардност,
радничка
солидарност и
академска мудрост
као темељ сваког
напредног друштва“

Књига „Три цунамија или Европа је у неолиберализам који представља
рањена“ представља завршни део ваше најопакији облик фашизма што га историја
трилогије о савременој историји наших памти. Генерика му је првенствено на
простора.
Западу, па као западни цунами хара по
- Управо тако. Трилогија је и настала читавој планети. Организовани криминал и
као одговор на питање зашто се државе и корупција, чија је генерика првенствено на
народи на екс-Ју простору толико дуго и Истоку, као цунами хара читавом планетом.
свакојако муче. Да бисмо добили одговор Наведена два цунамија имају синергијско
на ово питање треба претходно дати дејство. Уз миксовање религије и политике
одговор на једно друго питање, а то је утрчали су у социјално фрустрирану
зашто и како је разбијена Југославија, а што масу на јужним паралелама чиме су
је представљало највећи
проузроковали наоружани
злочин на простору Европе
фанатизам који као јужни
после
Другог
светског
„Без америчко- цунами угрожава читаву
рата. Из тога неминовно
планету.
пропроизилази
питање европско-руског
Европа је уклештена
зашто нико до сада није
партнерства на између наведена три
поставио то питање и на
цунамија и већ је рањена
њега дао ваљан одговор. новим основама од њих. Балкан је у још
У тражењу одговора на то
ризику јер, како сам
читава планета већем
питање није било тешко
напоменуо уз све наведене
може бити
доћи до истог. Разлог лежи у
проблеме, он и даље трпи
чињеници што су политичке угрожена. Немам последице
разбијања
партије и многи појединци,
Југославије.
који су учествовали у дилему да ће до
Каква је специфичност
разбијању Југославије као тог партнерства постјугословенских друнајвећем злочину, још увек
штава у тој ситуацији?
на власти у екс-Ју државама.
- Уставно и законски
ускоро и доћи“
Обављајући високе војне
сви имамо парламентарну
дужности, те дужности у
демократију,
а
високим државним органима, био сам парламентаризам
је
суштински
сведок многих догађаја који су утицали суспендован. Наиме, немамо нити једну
на политичке и друштвене процесе на партију која се бави моралним и радним
екс-Ју простору, а који нису били познати ликом својих чланова, па нерад и неморал
јавности. Заправо, били су највећа државна столују у партијама које имају свеколику
и војна тајна. Због тога сам у књизи „Гласови власт у државама. Шта се онда може
из глуве собе“ и открио такве догађаје који очекивати у таквим друштвима? Немамо
су код читалаца изазвали, може се рећи, нити једну партију која стварно штити
шокантна изненађења.
интересе радника и пољопривредника.
У књизи „Бандитоси или убице Убијена је студентска авангардност,
држава“
открио
сам
радничка солидарност и
другачија лица актера тих
академска мудрост као
догађаја, те другачија лица
темељ сваког напредног
„Озбиљни
високо
позиционаираних
друштва.
Све
државе
аналитичари
политичких и државних
су уставно уређене као
личности, а што није
док су прави
геополитике не секуларне
познато јавности. Та сазнања
државно-политички
смеју априори комесаријати премештени у
су
додатно
забринула
читалачку
публику. бити допадљиви цркве и џамије. Због тога су
Заправо, биографије наших
клерофашисти тако бучни.
политичара
су
њихов
политичарима“ Њих итекако користе управо
највећи терет који је,
политичке партије на власти.
нажалост, постао и наш свенародни терет.
Где је решење проблема са којима се
Које су највеће претње по Европу и Европа и Балкан суочавају?
Балкан данас?
- Годинама у својим књигама и
- Управо се тим питањем бави последња интервјуима упозоравам баш на ово што
књига наведене трилогије, а која носи нам се одавно дешава. Годинама такође,
наслов„Три цунамија или Европа је рањена“. упозоравам да без америчко-европскоНаиме, глобализација је својом брзином руског партнерства на новим основама
изненадила и њене највеће заговорнике, читава планета може бити угрожена.
што је изазвало глобалне друштвено– Немам дилему да ће до тог партнерства
економске и политичке поремећаје. ускоро и доћи.
Либерални капитализам се преокренуо
Балкан је историјски био и узроком и

ЗНАЊЕ КАО ЗАШТИТА
ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ
Коме су, пре свега, намењене
ваше књиге?
- Намењене су грађанима како
би они били отпорнији на преваре
политичара. Ценим да су књиге
незаобилазно штиво за све оне
који се баве или намеравају да
се баве политиком. Намењене
су
војницима,
полицајцима
и
државним
службеницима
како би они постали отпорнији
на
злоупотребе
од
стране
политичара. Јер, уколико то
благовремено не препознају лако
постају жртве рђаве власти.
поводом многих европских и сопствених
траума. Годинама најављујем да ће Балкан
у будућности бити штит Европе, а да ће
носећа греда тог штита бити српскохрватско и српско-албанско пријатељство.
За неке ће то личити на футуризам, а
ја немам дилему да ће то ускоро бити
реалност. Југорегија као језгро балканске
уније ће бити тај балкански штит Европе.
Перспективу ће имати она политика која то
прва препозна. Србији се отвара шанса као
никада до сада. У наведеним књигама то је
веома конкретно и објашњено.
На који начин сте истраживали
тематику којом се бавите у књизи?
- Геополитички и геостратешки процеси
су се некада изучавали само у највишим
војним школама, а све у једном циљу, да се
не уђе у зону ризика од рата, а када се тај
ризик не може избећи онда се изучавају
модалитети како се тај наметнути рат добија.
Све се то некада изучавало применом
Методологије научног истраживања. Ја
сам имао срећу да све те школе успешно
завршим, баш као што сам имао несрећу
да будем сведок политика које у последње
три деценије раде све супротно. У својим
књигама све закључке изводим користећи
упуте Методологије научног истраживања.
Која су најинтересантнија сазнања
која износите, а која раније нису била
доступна широј читалачкој публици?
- Дупле игре политичара и преваре
грађана основ су технологије њиховог
владања. Да буде веће зло они све то раде
у складу са законима и кроз парламентарну
процедуру, при чему се, суштински,
парламентаризам суспендује. У књигама
је све то детаљно објашњено. Од оваквог
парламентаризма грађанин-појединац је
потпуно незаштићен.
Књиге „Гласови из глуве собе“,
„Бандитоси или убице држава“ и „Три
цунамија или Европа је рањена“ су
објављене у кратким размацима од по
годину дана. Шта је следеће што Ваша
публика може да очекује?
- Наведене три књиге је издала
издавачка кућа „Лагуна“ из Београда, али
је пре тога „Daily Press“ из Подгорице издао
пет мојих претходних књига. У њима се
делимично бавим оним што јавности није
познато, а што је пресудно утицало на
дрштвено-политичке процесе у региону,
док се у истим тежишно бавим оним
што ће се десити у будућности. Време,
као најбољи судија, се показало као мој
најбољи савезник. Оно потврђује све оно
што најављујем да ће се десити. Глобални
процеси, те стање у Европи и у региону,
су инспирација за све оне који се озбиљно
баве геополитичким процесима. Ми имамо
гомилу аналитичара који, на несрећу, не
могу да се одмакну од дневне политике
и од партија чији су или симпатизери
или апанажери. Озбиљни аналитичари
геополитике су нешто сасвим друго.
Они никада нису допадљиви актуелним
политичарима. Онај ко се озбиљно
мисли бавити науком никако не треба да,
априори, буде допадљив политичарима, а
посебно оваквим какви су на Балкану. Зар
то није довољна инспирација да наставим
радити оно што деценијама радим? Мени је
сатисфакција да је издавачка кућа „Лагуна“
све то препознала.

Т.С.
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Представници
Вршачке
афирмације уметника „АРС“
Верица
Преда,
Србислав
Бошковић и Љиљана Мудрић
били су учесници петог по
реду Међународног песничког
маратона „Песми у част“ у
Јабуци, 25. јуна, у Дому културе
„Кочо Рацин“. Песнички маратон
организовао је Књижевни клуб
„Александар Саша Божовић“.
Песма
Љиљане
Мудрић
„Песницима“ освојила је трећу

ВАУ „АРС“ НА МЕЂУНАРОДНОМ ПЕСНИЧКОМ МАРАТОНУ У ЈАБУЦИ

„ПЕСМИ У ЧАСТ“

награду, а ауторка, којој је ово
било прво јавно појављивање,
добила је штафету „Песми у
част“, диплому и књигу на дар.
Верица Преда, која је на овој
манифестацији награђена пре
две године, говорила је стихове
из своје поеме „Разговор са
равницом“, а Србислав Бошковић
говорио је своју песму „Ипак
јасно“.
Домаћин
и
модератор
манифестације Драган Петковић
закључио је да је ово био

„дан у коме је тријуфовала
поезија, искрено пријатељство
и поштовање међу људима и
народима“. У маратону су поред
песника из Србије учествовали
и ствараоци из Словеније,
Македоније, Хрватске, Босне и
Херцеговине и Црне Горе.
Маратону је претходила и
промоција песничке збирке
„Прстохват маслачка“ Сање
Радуловић из Добоја.
Т.С.

ВРШАЧКИ ПЕСНИЦИ НА ФЕСТИВАЛУ НА ПАЛИЋУ

ПРВА НАГРАДА СЛОБОДАНУ ЂЕКИЋУ

Песници
Вршачког
књижевног клуба учествовали
су 1. јула на промоцији
зборника са међународног
фестивала поезије „Панонски
галеб“ на Палићу. У зборник
су уврштени радови вршачких
песника: Слободана Ђекића,
Мире Ракановић, Радојке
Ушурел и Божице Михај, а
поред тога, Слободан Ђекић је
на овом конкурсу освојио прву
награду, а Мира Ракановић
похвалу.

НАКОН БЕОГРАДА, МАРЧЕЛО У САЛОНУ КОД ПОРТЕ

ПРОМОЦИЈА
НАЈНОВИЈЕ КЊИГЕ
„ХИГИЈЕНА НЕСЕЋАЊА“
У ИЗДАЊУ ЛАГУНЕ

Након изласка друге
књиге трилогије Марка
Шелића
Марчела
„Малтерего“ под називом
„Хигијена несећања“ (Лагуна)
прва
промоција
након
београдске, биће одржана
вечерас (петак, 7. јул) у 19
часова, у Вршцу, у „Салону
код Порте“. Поред аутора,
говориће и књижевник
Павле Зелић, модератор
вечери
биће
Жељана
Петровић, а музичку пратњу
обезбедиће Анета Гашпар
(вокал) И Дарко Ангеловски
(гитара).
Марко Шелић Марчело
објавио је четири студијска

ВРШАЧКА КУЛА

албума – Де факто (2003),
Пазл шок! (2005), Трећу
страну медаље (2008) и Децу
и Сунце (заједно са својом
групом Филтер, 2010). Аутор
је романа „Заједно сами“
и
„Малтерего“,
прозне
збирке „О људима, псима и
мишима“, мултимедијалне
књиге „Напет шоу“ и бројних
колумни објављиваних у
различитим
редакцијама.
Добитник
је
бројних
музичких и књижевних
награда.
Иако
га
често
представљају као свестраног
уметника, чувени Марчело
каже да се не слаже са тим

комплиментом јер се све
чиме се у животу бави своди
на исто – на речи. Према
речима критике, његов
нови роман представља
„интригантну
причу
о
стварном, нестварном и
ономе на превоју“. „Хигијена
несећања“ је књига која,
кроз временске скокове,
приповеда о очевима, о
личном и колективном (не)
сећању, о покушају да се у
насилним траумама нађе
смисао, а изнад свега о
изгубљеном пријатељству
које се изнова рађа.
Т.С.

VIN

PING

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ПРОГЛАШЕНИ ДОБИТНИЦИ НАГРА Д А НА 58. „КОНК УРС У ПА ЈЕ ЈОВАНОВИЋА“

„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕДСТАВЉА НАГР

Добитници признања
на 58. Конкурсу ликовне
манифестације деце и
омладине за Награду
Паје Јовановића
недавно су проглашени
у конкуренцији од
више од 600 радова.
Награђенима ће
признања бити уручена
крајем септембра, када
ће и бити организована
изложба најбољих
радова у великој
галерији Културног
центра Вршац.
„Вршачка кула“
наставља да објављује
награђене радове,
а у овом броју вам
представљамо дела
ученика старијих
разреда основне школе.
У категорији старијих
основаца додељене су по
две прве, друге и треће
награде. Прва награда је
припала Маши Бућкош
из ОШ „Ђура Јакшић“ из
Павлиша, и Анастасији
Трајковић – Сликарски
атеље „Морариу“. Другу
награду су поделили
Бојана Јаноши из ОШ
„Јован Стерија Поповић“
из Вршца и Огњен
Милошевић – Школа
цртања и сликања
„Маркус“ из Шапца, док
су трећенаграђене Нађа
Васиљевић, ученица
ОШ „Павле Савић“ из
Београда и Теодора
Рудинац, ученица ОШ
„Паја Јовановић“ из
Вршца. Награда КЦ-а
за креативност биће
уручена Ивани Којић –
Школа цртања и сликања
„Маркус“, Шабац, Награда
Градског музеја Невени
Пурић из ОШ „Павле
Савић“ из Београда, а
Награда КОВ-а Јелени
Јованчић из ОШ „Ђура
Јакшић“ из Павлиша.

Маша Бућкош (2004) – ОШ „Ђура Јакшић“, Павлиш, назив рада: „Портрет Ђуре
Јакшића“, техника: оловка, ликовни педагог: Маријана Винтер

Теодора Рудинац (пети разред) – ОШ „Паја Јовановић“, Вршац, н
„Јесења хаљина“, техника: колаж, ликовни педагог: Славица Ранкови

Нађа Васиљевић (2004) – ОШ „Павле Савић“, Београд, назив рада:
Јелена Јованчић (2004) – ОШ „Ђура Јакшић“, Павлиш, назив рада: „Слободна тема“,
техника: „колаж“, ликовни педагог: Миодраг Пантелић
техника: суви пастел, ликовни педагог: Маријана Винтер
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РАЂЕНЕ РАДОВЕ СТАРИЈИХ ОСНОВАЦА

назив рада:
ић

: „Бела хаљина“,

Бојана Јаноши (2003) – ОШ „Јован Стерија Поповић“, Вршац, назив рада: „Портрет“, техника:
комбинована, ликовни педагог: Слободан Трајковић

Огњен Милошевић (2003) – Школа цртања и сликања „Маркус“, Шабац, назив рада: „Мртва
природа“, техника: темпера, ликовни педагог: Драган Марковић Маркус

Ивана Којић (2006) – Школа цртања и сликања „Маркус“, Шабац, назив рада: „Мртва
природа“, техника: темпера, ликовни педагог: Драган Марковић Маркус

Невена Пурић (2003) – ОШ „Павле Савић“, Београд, назив рада: „Кловн“, техника:
Анастасија Трајковић (11 година) – Сликарски атеље „Морариу“, Вршац, назив рада: „Моја куца“,
графика, линорез, ликовни педагог: Миодраг Пантелић
техника: темпера, ликовни педагог: Доминика и Даниела Морариу
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
АZ ART KLUB TAGJAI VOLTAK A HÁZIGAZDÁK

34. alkalommal szerveztek
Aratóversenyt Muzslyán
S
zombaton, július 1-jén,
a helybeli Fókusz Klaszter – Családi Gazdálkodók
Egyesületének szervezésében
34. alkalommal került sor a hagyományos Aratóversenyre és
első ízben az úgynevezett Halas-napra Muzslyán.
A Muzslai Petőfi Sándor
MME előtt megjelent vendégeket és helybelieket Sztojkó
József, Muzslya helyi közösség
tanácsának elnöke, Saša Santovac, Nagybecskerek alpolgármestere és Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes köszöntötték, majd
sor került egy tarka művelődési műsorra.
A Napsugaras-tó mellett
levő Pony-farm közelében elhelyezkedő búzatáblához érve Kalapis Sztoján atya megáldotta a versenyzőket, a hagyományos aratási reggelit és
a termést, majd következett a
kézi aratás mozzanatainak felelevenítése és bemutatása. Az
idei eseményen 21 csapat vett
részt, mégpedig Vajdaságból,
Magyarországról, Romániából
és Szlovéniából is.

Fotó és szöveg – Précz István

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

A NAPSUGARAS-TÓ MELLETT ELHELYEZKEDŐ PONY-FARM KÖZELÉBEN

»Az újvidéki vendégek
KILENCEDIK ALKALOMMAL SZERVEZTEK
ALKOTÓNAPOT NAGYBECSKEREKEN

»Az aratók
Az egésznapos rendezvény
alatt az odalátogatók megtekinthették a helyi civil szervezetek kiállítását, az amatőr festők alkotásait és a nagyanyáink
hagyatékából féltve őrzött ké-

»A reggeli

zimunkákat. Ezenkívül bemutatásra kerültek a Prosperitati
Alapítvány és a tartományi titkárság támogatásaiból vásárolt
helybeliek mezőgépei is.
Másnap, július 2-án, első alkalommal rendeztek Halas-napot, mely keretében a legfiatalabbaknak horgászversenyt,
szabadtéri rajzolást és ügyességi játékokat, míg a felnőttek
halászléfőző versenyt szerveztek.
A kétnapos eseményt – a
többi közt - a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, Nagybecske-

34.

aratóverseny Muzslyán

A múlt szombaton, a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület
ART Klub szakcsoportja kilencedik alkalommal egynapos alkotónapot
szervezett, melyre Temerinből, Újvidékről, Becséről, Cserépaljáról (Crepaja),
Botosról, Lukácsfalváról és Muzslyáról érkeztek festők. Az itt készült
alkotásokkal többségük a város jellegzetes épületeit örökítette meg.
Gara Márton temerini nyugdíjas, a becsei Szivárvány tagjaként érkezett
a Bega-parti városba. Ő a bíróság épületét vázolta le, majd később akril
technikával fogja befejezni művét. – Festészettel 2010-ben kezdett el
foglalkozni, első festménye egy esős napon készült, akkor a Gyöngyszigeti
festőtáborban volt, és egy kolibri madárkát örökített meg.
– Először vagyok Nagybecskereken- vallja az Újvidékről érkezett Szabadka
Valéria,. – Tiz éve annak, hogy szerelmese lettem a festészetnek. Jelenleg a
városi bölcsészeti karon egy tanfolyamon veszek részt, ahol a kínai festészet
elsajátítását tanulom.
Börcsök Anna szintén a tartományi székvárosból érkezett a Bega-parti
városba. Mindketten az Újvidéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület ART
Klubjának tagjai. Anna, jelenleg a képzőművészeti klub elnöke.
– Tíz éve annak, hogy felfedeztem magamban azt a tehetséget, hogy
festőként tudom lelki érzelmeimet megörökíteni, kifejezni. Szeretem a
csendéletet, a tájat. A Tisza vonz talán a legjobban, tekintettel, hogy a Tiszapartján Óbecsén születtem, és ott éltem le gyerekkorom legszebb napjait.
Verica Tekijaki Cserépaljáról (Crepaja) jött, ő a helybeli festők klubjának a
megálmodója. Verica tizenhét éve foglalkozik festészettel.
Djurdjina Filipovi nemrégen kezdett a festőállvány előtt a színekkel
„ismerkedni”.
A Bega-parti városba érkező amatőr festőket a kora reggeli órákban először
is reggelivel fogadták.
Melegi Zsuzsanna szerint az egy napos alkotónap, barátkozással,
szórakozással, és várossal való megismerkedéssel telt el, valamint egy
közös ebéddel zárult, ahol az ötven jelenlevő alkotó eszmecserével vett
búcsút Nagybecskerektől.

PETŐFI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET NYUGDÍJAS KLUBJA
rek Városa, a Császárkert Kft.,
a Gomex-üzletlánc, a Societe
General Bank és Muzslya civil
szervezetei támogatták.
BORBÉLY TIVADAR

NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL LENNIE ALKOTOK NEKI SEGÍTŐTÁRSAT, AKI HOZZÁ ILLŐ /TER 2,18/

Jubiláns házaspárokat köszöntötték és ünnepelték
„
A
A szentmise keretében
fent idézett, a Teremtés könyvéből vett gondolattal fordult homíliájában
mons. Gyuris László székesegyházi plébános azokhoz a
jubiláns házaspárokhoz, akik
az elmúlt hatvan évben kötöttek házasságot a nagybecskereki Nepomuki Szent János
plébániatemplomban/székesegyházban.
Nem tudunk egyik a másik
nélkül élni úgy, hogy boldogok
legyünk, hogy feladatunkat el-

végezzük. A házastárs annyira
kell, mint szomjazónak a víz
– mondta homíliájában László atya. – Ádám várta, hogy a
Jóisten adjon neki hozzáillő
társat a bordájából. Ez azt jelenti, hogy a nő egyenrangú a
férfival, mert a férfiból vétetett.
A szentmise keretében a jubiláló házaspárok megerősítették házastársi esküjüket és áldásban részesültek a nagybecskereki székesegyházban június 30-án.

A szentmisét követően a
plébános előadásában kölcsönös szeretetre, egymás elfogadására és Jóistenbe vetett bizalomra buzdította a
házastársakat. Fogadjuk el,
hogy a másik is csak ember,
szeressük őt és éljük szépen
az együtt töltött éveket – kérte a jelenlévőktől.

KOVÁCS SZÖSZILL
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

a jubiláló házaspárok
megerősítették
házastársi esküjüket és
áldásban részesültek
a nagybecskereki
székesegyházban
június 30-án

»A tanfolyam „végzősei”oktatójukkal és a klub vezetőjével
INFORMATIKAI ALAPKÉPZÉS VÉGE
A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület Nyugdíjas Klubja
számítógépes tanfolyamot szervezett a tagjai részére. Bukovics József oktató
ismertette meg a tanfolyam résztvevőit az alapismeretekkel. A „sikeres
tanulók” a múlt héten záróvizsgát tettek, és oklevélben részesültek. A
záróvizsgán jelen volt Kanalas János a Nyugdíjas Klub vezetője is.

TEMPLOMBÚCSÚ VOLT FEJÉRTELEPEN

»Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda
SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE FEJÉRTELEPEN

»A közös fotó

Szent László napján a fejértelepi hívek az idén is megünnepelték templom
búcsújukat. Szép számban jöttek el hívek Székelykevéről, Keveváráról,
Károlyfalváról, Udvarszállásról, Uljmáról, és természetesen a helybeliek.
A szentmisét Tapolcsányi Emánuel tordai plébános vezette és ő
mondott szentbeszédet is. Jelen volt még Halmai János székelykevei
káplán, Gherghel Mihai görögkatolikus paróchus és mint házigazda, Erős
Mihály verseci esperesplébános. A búcsún részt vett Tápai Leon törökbecsei
teológus is
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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. 064/42954-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града. У ул.
Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/2717-446.
Кућа на продају, на плацу од 500
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. 061/29411-61.
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. 064/35-12026.
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. 064/27-17446.
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
2
m . 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. 069/29069-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и сателитску
антену (Швајцарска). Тел. 063/86297-49.
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
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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. 063/723-7655.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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.
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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. 013/28-32536.
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. 062/82548-51 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.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел. 013/837631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2. октобра83.
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.

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
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
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. 064/5152-245.
Издајем једнособан конфоран
стан. Тел. 063/767-55-79.
Издајем гарсоњеру 30 м²
у Жарка Зрењанина, код Дома
пензионера, прва зграда од
цркве, први спрат са балконом,
намештена. Усељива од 1.7.2017.
Тел. 065/954-30-03.
Издајем
двоипособан,
ненамештен стан у центру,
новоградња, 1. спрат, клима, цг. Тел.
069/209-37-11.
Издајем једнособан нов
намештен стан са свом опремом у
центру града, етажно грејање. Тел.
061/747-74-10 и 064/247-74-10.

РАЗНО

Продајем тросед на развлачење
у француски лежај, мању троделну
витрину са гардеробним орманом,
више врста фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.
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.
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 замрзивач са фиокама.
Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и
женски бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке. Тел.
063/11-21-270.
Продајем
два
половна

замрзивача, исправна. Повољно.
Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем шатор за камповање.
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76993.
На
продају
преградна
шестокрилна врата од пуног дрвета.
Димензије 285х380 цм. Тел013/ 893363.
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. 069/6266-99 ; 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, 063/7422-013 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. 065/33-55343
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. 065/803-1606.
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. 064/390-6276.
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. 826266.
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.
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Продајем три дрвена двокрилна
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73-135.
На продају салонит плоче великог
формат, 850 дин . комад. Тел. 065/20-30750.
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 013/416182.
Продајем краве и телад. Тел. 064/11953-84 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),
пиротски ћилим нов велики, спортски
бицикл. Тел. 064/47728-40 и 069/290-6953.
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.060020-83-43.
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. 064/18-65244.
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.
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
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 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. 064/33926-33.
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. 064/33926-33.
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. 064-33926-33.
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. 064/42906-14.
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. 852209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“).
Очувана,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан
прозор (80х140 цм „Словенијалес“),
очуван са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска , нова, само глава,
очувана. Тел. 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. 064/37409-98.
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. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 28. јуна до 4. јула у матичну књигу умрлих за матично подручје Вршац
уписано је 11 лице: Милка Омчикус (1933.), Божана Керчу (1931.), Гина Стојановић (1933.),
Ружица Миленковић (1933.), Стеван Обрадовић (1930.), Миша Сокола (1961.), Ангелина Тошић
(1936.), Богдан Јанковић (1937.), Биљана Божић (1964.), Небојша Бугарски (1936.) и Анђелка
Марковић (1939.).

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. 013/871092 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. 063/275986.
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.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел. 063/7085-735.
Помагала би старијој особи. Тел.
064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и четири
столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,

кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година за
дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно. Тел.
064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара, лисичје
крзно, крзнену бунду, патике кожне
мушке бр.43 два пара, фиксни
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел.
064/168-58-94.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.

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.
Продајем мопед орион-гизмо
електроник 49 цм3 у возном стању
трајно регистрован, потребна
замена карика! Цена 100€. Тел.
064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи. Тел.
013/845-037.

Дана 16. јула 2017. навршава се годину дана од када није са нама наш драги
тата и деда

Милун Спасојевић
(1926. – 2016.)

Недовољно да бол и туга избледе. Био си јак,
био си борац, поштован и уважен; наш ослонац у
сваком погледу. Оставио си траг у времену у ком
сиживео и више од тога. Остао си у сећању многих,
својим добрим делима, својм племенитошћу,
својом доследношњу, својим знањем и људскошћу.
Био си и остао, веран својим идеалима и
убеђењима, одан својој породици и пријатељима.
Поносни смо што смо те таквог имали и чувамо
успомену на тебе, а ти почивај у миру са својом
вољеном, нашом мајком.
Твоји најмилији, син Срба са Маки и Ташом и
ћерка Љиља

Дана 7. јула 2017. године навршава се двадесет година како нас је
напустио наш вољени супруг, отац и деда

НИКОЛА КАМПФЕР
2.10.1944-7.7.1997.

Заувек у нашем сећању.
Твоји најмилији: супруга Зорица,
синови Јован и Зоран са породицама.

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •7. јул 2017.

vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898
ž.r. 340-0000000002240-97
- ERSTE BANK
ž.r. 355-0000001017816-46
- VOJVOĐANSKA BANKA
ž.r. 200-2632460101866-91
- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84
- BANKA INTESA

Оснивач и издавач:
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА
ДОО ВРШАЦ
2. октобра 59, Вршац,
тел/факс 013/838-020,
поштански фах 86,
E-mail: vrsackakula@yahoo.com

•
•

Директор и главни и одговорни уредник:
Бранислав Јосимов
Редакција:
Јованка Ерски, Тијана Станојев,
Иван Јосимов

•

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Маркетинг и огласи
А. Бенка

•

Штампа:
Штампарија Графопродукт
Нови Сад

•

CIP - Каталогизација у публикацији бибиотеке Матице
српске, Нови Сад

•

Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za
odit kod ABC Srbija

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 7. јул 2017.

1919

ИСТОРИЈСКИ РОМАН ПЕТЕРА ГАРДОША

ИСТИНИТА ЉУБАВНА ПРИЧА ПОД НАЗИВОМ
„ЈУТАРЊА ГРОЗНИЦА“

Роман
„Јутарња
грозница“
смештен је у Шведску, 1945. године.
Двадесетпетогодишњег Миклоша, након
боравка у концентрационом логору БергенБелзен, 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.delfi.rs и на сајту
www.laguna.rs.

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, 12 јула
у 12 часова. Потребно је да у
и-мејлу наведете своје личне
податке, а редакција ће најбрже
читаоце контактирати поводом
преузимања награде.

ДОБИТНИЦИ КЊИГЕ „КО ЈЕ УБИО
КАТАРИНУ“ ВУКА ДРАШКОВИЋА
Нови роман Вука Драшковића
„Ко је убио Катарину“ изазвао
је велико интересовање и
међу читаоцима Вршачке куле.
Кула и Лагуна награђују двоје
најбржих, а то су овога пута били
Милутин Радуловац и Ружица
Живаљевић, који су освојили по
примерак ове књиге. Честитамо!

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60, 15. ФЕБРУАР 1980.

ЛЕПА ХРАБРА МЛАДОСТ ДРАГИЦЕ
И ЈЕЛИСАВЕТЕ

Вршац и околина спадају у оне изузетне крајеве
Војводине и Југославије и по томе што је овде у омладински
и револуционарни покрет био укључен и доиста велики
број жена. О томе нам на свој начин говори и чињеница да
на листи народних хероја то часно место заузиману и три
женска лика: Анђа Јовановић – Ранковић, Олга Радишић –
Петров, Загорка Маливук. Имајући међутим у виду и остале
личности овдашњег револуционарног и ослободилачког
покрета, у заиста великом броју значајних женских имена,
никада не бисмо могли да заобиђемо Драгицу и Јелисавету
Петров, младе интелектуалке из Вршца, погинуле 1942.
године, у замаху својих скојевских и борбених немира.
Није било места у Банату, нити чланова београдске
универзитетске омладине, а да им није била позната и
драга породица младих револуционара с презименом
Петров. У њој су се налазили: Драгица Петров (1916-1942),
Јелисавета – Беба (1919-1942), Борислав Браца (19201942). За њих се, као у оним чувеним стиховима из „Крвае
бајке“, може симболично рећи да су сви пали у једном
дану, у једном револуционарном духу својих младалачких
немира. Умрли су извршавајући своје борбене задатке,
кличући слободи...
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 17, БРОЈ 237, 16. МАЈ 1990.

РАДИОАКТИВНИ ГРОМОБРАНИ

Недавна хаварија дела крова погона вршачке „Утве“
открила је још један пример како се (не)поштују закони за
које се, иначе, тврди да су написани како би били у служби
заштите човека и његове околине. Наиме, радници друге
смене нису онда напустили посао због величине хартије
(ветар је однео део кровне конструкције), већ зато што је
пао – радиоактивни громобран.
Можда Закон о јонизирајућем зрачењу (1984. године)
није толико прецизан, али зар један колектив у коме раде
металци није могао да постави другу, ништа мање сигурну,
али без радиоактивног зрачења, заштиту од грома. У Закону
дословце стоји да се радиоактивни громобрани не смеју
налазити у стамбеним зградама, школама и другим јавним
зградама(!).
Да ли се ћутке и даље могу посматрати обележја
радиоактивности на крову Индустрије модне обуће „ИМО“,
или на згради Средње школе „Никола Тесла“, или ...

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 15, БРОЈ 465, 1. СЕПТЕМБАР
2000.

РОД ОБЕЋАВА РЕТКО ДОБРУ
КАПЉИЦУ

Просечан принос до сада убраних раних винских сорти,
који износи 8.300 кг по хектару, мада нешто мањи од
очекиваног и процењеног почетком јула, на нивоу је плана,
а садржај шећера у грожђу, већи него лане, обећава ретко
добру капљицу.
- Овогодишња берба почела је 15 до 20 дана раније
него уобичајно раним винским сортама бувије, мускат
отонел, траминац и шасла, а закључно са 24. августом,
обрано је 92 вагона са 110 ха, каже Васа Зизовски, директор
Погона Виногради АД „Вршачки виногради“. За послове
бербе поменутих сорти било је ангажовано 510 радника
различитог статуса (стални, на одређено време и по уговору
о делу), а са почетком „пуне бербе“ упослено је од 900 до
1.000 радника међу којима је доста „сезонаца“ из Краљева,
Крагујевца, Лесковца и Врања.
На почетку бербе дневна количина убраног и прерађеног
грожђа била је око 20 вагона, а у пуној кампањи износи,
зависно од сорте која се бере, од 30 до 36 вагона.

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

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (78)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XII ОДЕЉАК
1778-1790.

ДОБА ЈОСИФА II

Вршац с Банатом поново
се придружује Угарској и
додељује се тамишкој жупанији
са седиштем среског суда.Вршац као саставак банатског
рударског дистрикта. – Заклада
Димитријевића. – Немачки Вршац
добија шуму. – Капела на брегу,
по наредби Јосифа II, продаје
се. – Свиларство. – Свиларски
управитељ, властелин Diez de Aux
и унапређење свиларства у јужној
угарској.
Међутим, прошло је 62 године
како је Тамишград а с њим и сав
остали предео између Мориша
и Дунава, отет оа Турака, а
Марија
Терезија
придружи
„Банат“ Угарској. Земља ова, која
је била најпре под земаљском
администрацијом, подељена је
сада на жупаније Торонталску,
Тамишку
и
Карашовску.
Обновљењу Тамишке жупаније
присуствовао је и гроф Христоф
Ницки, њезин вел. Жупан. Овој
жупанији придодат је и Вршац,
без обзира на то, што је он био
главно место у округу и највеће
место у читавом пределу. Све што
је влада учинила овде за најближу
околину, јесте оснивање среског
суда, који и данас постоји. Овај
срески суд доносио је пресуде на
жалбе о уличном насиљу, решавао
је спорове о деоби и наслеђу,
о одштети, о повреди граница
и о дуговинама, затим тужбе о
туторима и заступницима. Но
тужиоцу је стајало од воље, да
бира који му драго срески суд.
Први чиновници вршачког
среског суда беху: срески судац:
Стеван Ласковић, срески подсудац:
Павле Сечењи, јурасори: Гашпар
Года и Стеван Варкоњи, а комесар:
Јован Харпек 1). Њих је, као и
чиновнике из осталих девет
жупанија јужне Угарске, поставила
Марија Терезија марта 1779. с
том примедбом, да напусте своја
звања већ 1. маја исте године.

Вршачки срез бројао је 46 места 2).
Придружење
јужних
покрајина Угарске није с
радошћу поздрављено од свега
становништва. Повод овоме
нерасположењу према новом
политичком уређењу не беше
нити промена администрације,
нити мржња према Мађарима,
већ просто зебња од племићког
господства, које је руковало
жупанијском управом 3). Обе
бечкеречке општине, Винковчани,
Ловричани и бешеновачки Бугари,
затим тамишградски Чивути и
најзад сам Тамишград, једном речју
све је тражило, да се нарочитим
привилеђијама
заштити
од
племићлке самовласти, која је
требала наступити 4).
Па и у Вршцу који се налазио у
новом стадиуму развића, чињени
су покрети у цељи, да би се
прибавиле привилеђије. Не би ли
становнике из Вршца и околине
му личним саобраћајем задобио

за нову систему жупанијске
управе, комесар гроф Ницки,
коме је било поверено поновно
придружење Баната, уз пратњу
Ћесар. Поднамесника, Антона
Вереша од Фарада, јуна 1778. дође
у Вршац 5).
Немачка општина, којој је тада
био кнез Бернхард Ритингер,
употреби ову прилику и преда
грофу Ницком меморијал, у ком
се молио, да се Немачки Вршац
прогласи слоб. кр. градом. 6).
Али ова молба није уважена.
Број“ Бечког дијариума“ од 22. јула
1778. донео је ову белешку о посети
Ницкога: „Од како је Тамишки
Банат придружен краљевини
Угарској,
мудром
управом
његове
екселенције,
грофа
Ницког и локумтененцијалног
намесника Вереша, заведене су
у Вршцу најлепше уредбе“ 7), и
нама је веома жао, што не знамо
ништа поближе о тадањим, овде
цитираним новинама.

1)
Szentkláray: Száz év. sv. I. str. 347
2)
Szentkláray: Sáz év. sv. I. str. 60
3)
Történelmi Adattár, sv.I. pod
“Novim Aradom”
4)
Dr. Szentkláray J.: Sáz év. sv. I. str.
384
5)
Dr. Szentkláray J.: Sáz év. sv. I. str.
322. белешка 2.- Већ спролећа 1778. Ницки је
потражио овде Бретшнајдера, с којим је по

знању симпатисао, и опријатељи се са њим.
Ницки је био усхићен ради познанства са
Бретшнајдером. Како је Бретшнајдер новом
изменом система стављен на расположење,
Ницки га је узео себи за пратиоца, ради чега се
овај преселио у Тамишград. –Овај саобраћај
побудио је Бретшнајдера да напише Ницког
животопис, који је изишао у Мајзеловим „Hist
und lit. Unterhaltungen“, у Кобургу 1818., и у

ком се налазе занимљиви податци о овом
значајном облику новије историје јужне
Угарске
6)
Општински рачун Немач. Вршца
из год. 1778.
7)
Szentkláray: Száz év. sv. I. str. 322
bel2.
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ЗАНИМЉИВА ОТКРИЋА О ПТИЦАМА

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Нигде нема те, Јелена Бачић
Алимпић

2. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
3. Последња жртва, Тони Парсонс
4. Олујна сестра, Лусинда Рајли
5. Немањићи – У име сина, Дејан
Стојиљковић, Владимир Кецмановић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Изванредни изговори (и друге
добре ствари) – Том Гејтс, Лиз Пишон

КАКВА ПТИЦА ЛЕТАЧИЦА, ТАКВО ЈЕ И ЈАЈЕ

Облик и димензије јаја
свих птица, како су утврдили
научници, зависе од једног
параметра – колико добро оне
знају да лете и колико често то
раде.
„Супротно
класичним
представама о томе шта
доводи до облика јаја, открили
смо да на његове димензије
и облик првенствено утиче
способност летења. На пример,
птице које добро лете, полажу
асиметрична или елиптична
јаја. Поред тога, открили смо
да опна јаја, а не његов тврди
омотач, љуска, одређује облик
и ствара ту разноликост
јаја, која може да се види у
природи”, каже Марија Касвел
са америчког Универзитета
Принстон,
преносе
РИА
Новости.
До овог закључка научници
су дошли изучавајући више
од 50.000 фотографија јаја од
1.400 врста птица које живе
на свим континентима Земље.
За анализу тако великог број
слика, научници су створили
посебан компјутерски програм
који је мерио „округластост” јаја,
њихову величине, површину…
Овај програм, како кажу
биолози, израчунава и како
се формирају јаја унутар
тела птице, а покушао је и да

израчуна који елементи јаја
– жуманце, беланце, љуска и
опна – највише одређују његов
облик.
Испоставило се да су
облици птичјих јаја заиста
врло разноврсни. По речима
научника, на Земљи постоје јаја
различитих величина, од веома
малих до веома великих, има
округлих, али и оних издужене
форме, потпуно симетрична
или пак асиметрична.
Састав
опне
одређује

друго неочекивано мерило –
способност да птица лети. Како
објашњавају научници, птице
које добро лете имају тело са
добром аеродинамиком, и то
додатно одређује облик јаја.
Захваљујући томе јаја птица
које добро лете имају издужен
облик и често су асиметрична
у поређењу са јајима птица које
лете лоше или не лете уопште.
Таква зависност између
облика јаја и способности за лет,
сматрају Касвел и њене колеге,

могла би бити карактеристична
и за пернате диносаурусе,
о чијем начину живота
палеонтолози данас воде
жестоке спорове. Могуће је да
ће откривање јаја ових древних
диносауруса и поређење
њиховог облика са јајима
других гиганата из времена
мезозоика и савремених птица
дати одговор на „вечно” питање
палеонтологије – да ли су могли
да лете или не?
Извор: Политика

ШТА НАМ ЈЕ ВАЖНО КОД МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА?

ПУНА БАТЕРИЈА СМАРТФОНА
НАЈВАЖНИЈА ЕВРОПЉАНИМА

2. Маја – Причице за лаку ноћ,
Жилбер Делае, Марсел Марлије
3. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
4. Српске народне бајке, Група аутора
5. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Елевен – Ужурбана гомила
2. Сара Јо – Немам времена за то

3. Ху си – Насеље
4. Дубиоза колектив
генерације
5. Ајри ФМ – Путеви

–

Химна

Дуго трајање батерије је
најважнија одлика паметног
телефона за 83 одсто корисника
у централној, источној и
северној Европи, показало је
истраживање „Хјуавеј летњи
барометар”, које је спровела
агенција Ипсос.
Та карактеристика је, како је
наведено у саопштењу, посебно
битна током сезоне летњих
одмора, будући да ће, према
овом истраживању, 49 посто
људи у из тих подручја путовати
негде током овог лета.
Резултати анкете показују
да ће 94 одсто испитаних
фотографисати
својим
телефоном током одмора, тако
да им је потребан меморијски
простор на коме би могли да
сачувају те фотографије. Велика
меморија је круцијална одлика
паметног телефона за 67 одсто
испитаних корисника.
Поред тога, више од 70
одсто испитаника је рекло да
се ослања на свој телефон за
коришћење мапа и ци-пи-ес
навигације који често брзо
празне батерију телефона.
Још једна битна одлика је
повезана са фотографијама
и видео-снимцима, будући
да 62 посто корисника у
Европи каже да жели да им
камере телефона буду високог
квалитета. При томе мисле
на обе камере, предњу и

задњу. То није изненађујуће,
јер велики број људи, чак 73
посто, сликају селфије, обично
помоћу
предње
камере,
или уз помоћ селфи штапа.
Истраживање је показало да,
иако је фотографисање једна
од најпопуларнијих примена
телефона, корисници сматрају
да се ова област може знатно
унапредити.
Имајући у виду да огромна

већина
корисника
(94
посто) фотографише својим
телефоном, само 23 одсто њих
каже да је квалитет њихове
камере „довољно добар”.
Очигледно је да корисници од
својих телефона очекују бољи
квалитет слика.
Према резултатима анкете,
велика брзина процесора је
битна за 62 одсто корисника
паметних телефона. То је чини

тек четвртом најпожељнијом
одликом међу корисницима.
Поред тога, висок квалитет
екрана је значајан за 59 одсто
анкетираних.
Ови подаци указују на
чињеницу да су корисницима
паметни телефони важнији
за стварање фотографија и
видео-снимака него за њихово
прегледавање, пренео је Танјуг.
Извор: Политика

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ПЕТАК •7. јул 2017.

КУЛИН ЛЕТЊИ СПОРТСКИ СПЕКТАР

ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ПРИЧЕ (2)
ОФИЦИР И ЏЕНТЛМЕН
Хенри Пирс, или „Боби“ како су га звали
био је први веслач који је одбранио титулу
на Олимпијским играма. Занимљиво да
је као једини спортиста представљао
Аустралију на играма у Амстердаму 1928.
Године.
Током трке, пут му је препречила
породица, патка са пачићима. Џентлмен
Пирс је пропустио ову дружину, али је имао
времена да стигне свог француског ривала
и да се окити златом.
Четири године касније у Лос Анђелесу,
пошто му је након много перипетија
дозвољено да учествује, надмоћно
је одбранио титулу, а затим отишао у
професионалнце. Бавио се професионално
рвањем, постао и војник у Канади, а
због онога што је урадио на играма у
Холандији, можемо га назвати „официром и
џентлеменом“.

БЕЗ ЗАЉУБЉИВАЊА
МОЛИМ
Представљати Кину на Олимпијским
играма у стоном тенису је само по себи
пречица до медаље. Ретко стонотенисери
из ове земље губе на играма, а у Пекингу
2008. године покупили су практично све
медаље.
Свакако да је кинески шампионат прави
пакао, па је до олимпијске визе веома тешко
доћи, због огромног броја сјајних играча.
Медаља вам је гарантована, ако се не
заљубите. Наиме, тренер Каи Женшуа
елиминисао је четворо играча из
олимпијског тима, јер су се заљубили.
„У олимпијској години морате да се
жртвујете. Ништа не сме да стане на пут
спортској амбицији“, објаснио је своју
одлуку.
Баи Јинг, 19 – годишња играчица се
забављала са најбољим играчем света Ма
Лином, док је две године млађа Фан Јинг
била у вези са трећим кинеским рекетом
Ванг Хаом.

БОЉЕ ИКАД НЕГО НИКАД
Хал Хајг Прист је такмичећи се за САД
у скоковима у воду, 1920. у Антверпену
освојио бронзану медаљу. Није му било
довољно, па је на наговор колега из тима,
односно због опкладе украо и олимпијску
заставу.
Поменута застава коришћена је од првих
модерних игара 1896. у Атини. С обзиром
на крађу у Белгији, за наредне је сашивена
нова са олимпијских круговима која је
коришћена до 1988.
Међутим, Прист је вратио оригиналну
заставу и то Самарану почетком овог века.
Амерички олимпијац је признао у 103.
години живота да и даље има заставу и
вратио је Међународном олимпијском
комитету, уз извињење, после пуних 80
година!

НИЈЕ НИ ПОЛИТИКА ТАКО
ЛОША
Кинези су тек у новије време постали
спортска велесила, а најмногољуднију
нацију је у Лос Анђелесу 1932. представљао
један такмичар. Ни он не би видео Америку,
да није било политике.
Наиме, Јапан је напао делове Манџурије
и основао сателитску државу Манчукуо,

ОД НЕПРИЈАТЕЉА ДО
ХЕРОЈА

тридесетих година прошлог века. Како би
цементирали статус ове државе одлучили
су да пошаљу двојицу атлетичара на игре у
Лос Анђелесу.
Међутим један од њих, Лиу Чангчун је
одбио да представља практично јапанску
колонију и рекао да ће трчати једино за
Кину. Тадашња влада је то схватила као
питање политичког престижа па су некако
сакупили новац и послали га у Америку, где
је испао у квалификацијама на 100 и 200
метара.
Ипак, макар је постао олимпијац, а
четири године касније је учествовао и на
играма у Берлину.

„сручио“ пар флаша како би се смирио
пред стрељачке дисциплине, суспендован
је, па је његова репрезентација изгубила
бронзану медаљу.
Десетак спортиста је користило
средства за смирење на овим играма,
како је откривено, али она нису била на
листи забрањених супстанци, док алкохол
јесте. Тако је Лијенвол ушао у историју као
први олимпијац који је елиминисан због
„допинга“.

ПАКЛЕНИ МАРАТОН
Маратон је јасно најтежа дисциплина,
али је један био посебно тежак. Ради се
о трећем у историји, такмичењу које је
одржано на Олимпијади у Сент Луису 1904.
Стаза је била најтежа могућа, 40 километара
по блату и пакленој врућини, а веровали
или не, требало је прећи осам брда!
Од 32 такмичара, само 14 је завршило
трку, Вилијам Гарсија умало није умро пре
одустајања, проблем су били аутомобили
који су пролазили крај стазе и издувни
гасови који су практично трчање учинили
немогућим.
Кубанац Феликс Карбахал, авантуриста
који је водио у једном тренутку није имао
новца да једе пуна два дана, па када су
му понудили неко воће усред трке, он је
једноставно узео одмор, стигао је на циљ
као четврти.
Џон Лорц је одустао повезао се колима,
а онда решио да настави да трчи. Стигао је
као трећи, али када су му ставили ловор,
признао је да не заслужује награду, па је
дисквалификован.
Ни то није било све, шампион Томас Хикс
је био допингован, пријатељи су му дали
малу количину стрихинина (знамо да се
користи као отров за пацове, али у малим
количинама стимулише нервни систем).
Ипак, освојио је златну медаљу, а морали су
да га одвезу колима јер није могао да стоји
на ногама.

На слици: Ханс Гунар Лијенвол

Прича Тамиа Кона је прича о томе
како се ствари у животу мењају. Током
Другог светског рата у време рата са
Јапаном, Американци су интернирали
све грађане јапанског порекла,
сумњајући у њихову лојалност.
Коно је са породицом живео у
логору у калифорнијској пустињи, али
је ваздух пријао његовим плућима,
опоравио се од астме коју је имао у
раним данима детињства.
Док је био у логору у тешким
условима почео је да диже тегове.
Према
сопственом
признању
тренирао је јер у кампу није имало
шта друго да се ради.
После завршетка рата Коно је
наставио да се бави спортом, а
Америци, која га је сматрала за
непријатеља током рата је донео
два злата и сребро у Хелсинкију,
Мелбурну и Риму од 1952. до 1960.

ЉУДСКИ ТОРПЕДО
Ако сте мислили да је Јан Торп
једини „Торпедо“ који је обележио
Олимпијске игре, варате се.
Алберто Браља је Италији донео
злато у гимнастици на играма 1908.
године. Но, након тога је тешко живео,
није имао приходе па је прихватио
понуду из циркуса, да буде „људски
торпедо“.
Испаљивали су га из топа, зарадио
је неколико пута и теже повреде, а
велики ударац је била одлука да не
може да се такмичи у гимнастици
1912. јер је „професионалац“, ради у
циркусу. Ипак, разум је превладао,
МОК је на крају попустио, па је Браља
1912. године у Стокхолму освојио још
два злата, а онда наставио да ради у
циркусу.
Браља је касније као тренер
гимнастичке
репрезентације
са
Италијом освојио злато у екипној
конкуренцији на ОИ у Лос Анђелесу
1932. а, ако вам је име познато, стадион
у Модени која је својевремено играла
у Серији А пар сезона носи име овог
гимнастичара.

ПИВО ПРВО ДОПИНГ
СРЕДСТВО
Први званични случај допинга везан је за
пар пива.
Наиме Ханс Гунар Лијенвол је постао
прва жртва одлуке МОК да стане на пут
допингу. Све се десило у Мексику 1968. а
грех несрећног Швеђанина су биле пар
флаша пива.
Шведски такмичар у пентатлону је

На слици: Стадион „Алберто Браља“ у Модени
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С ТО Н И Т Е Н И С
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ВРШАЦЗАВРШИО СЕЗОНУ ПРЕМА ОЧЕКИВАЊИМА, У НАРЕДНОЈ ЋЕ ИГРАТИ БЕЗ СВОЈЕ НАЈТАЛЕНТОВАНИЈЕ ИГРАЧИЦЕ

ТИЈАНА ЈОКИЋ И СЛОБОДАН СТОЈАНОВ
ПОЈАЧАЊА НОВОГ САДА

Стонотениски клуб Вршац
у недавно завршеној сезони
није имао турбуленција
и све је протекло према
замислима управе клуба
и стручног штаба. Женска
екипа је изборила опстанак
у Суперлиги док је мушки
тим у елитном друштву
играо са рекреативцима
и очекивано испао без
остварене победе. Сезону у
женском тиму обележила је
једна од најталентованијих
српских
играчица
Тијана Јокић и највише
захваљујући њеним добрим
партијама Вршчанке су
дошле у ситуацију да се
боре за пласман у плеј оф.
Шеф стручног штаба Вршца
и доскорашњи селектор
женске
репрезентације
Србије Слободан Стојанов
има пуно разлога за
задовољство јер је он
најзаслужнији за играчки
напредак
једне
од
најталентованијих играчица
које је Вршац икад имао.
Стојанов је за читаоце
„Вршачке куле“ анализирао
пласман
обе
екипе
Стонотениског клуба Вршац
као и појединачни учинак
играчица.
- Женска екипа је
очекивано без икаквих
тешкоћа
обезбедила
опстанак, што и јесте
био циљ, мада су нама
амбиције на полусезони
биле усмерене чак и на
плеј-оф, с обзиром да
смо у том тренутку били
трећи са шест победа и
три пораза. Такав резултат
био је последица доброг
тренажног процеса који је
почео још средином јула.
Девојке су биле максимално
спремне и представљали
смо изненађење за многе
екипе. На полусезони је
дошло до повреде наше
најисксуније
играчице,
Уне Радак, имала је упалу
тетиве на зглобу десне руке
и више није могла да пружи
свој максимум. У том делу
је играчки експлодирала
Тијана Јокић која је у
полусезони имала 15 победа
и три пораза. То је утицало
на наше амбиције, нисмо
могли више да се боримо за
тај циљ и завршили смо на
шестом месту. У последњем
колу смо имали теоретску
шансу да победом у
гостима против Радничког
дођемо до четвртог места
и плеј-офа, међутим, и
срећу у спорту треба
заслужити. Читаву сезону
смо се мучили са Унином
повредом и да није било

тако расположене Тијане
Јокић која је бриљирала,
дошли бисмо чак у зону
испадања. На крају морамо
да
будемо
задовољни
оваквим
завршетком.
Следеће године нас поново
очекује Супер лига са новим
амбицијама и новим тимом.
Ако су девојке очекивано
избориле
опстанак,
очекиван је био и пласман
мушке екипе у Суперлиги.
- Што се тиче мушке
екипе, било је очекивано да
не остане у Супер лиги. Због
недостатка средстава тим је

- У овом тренутку није
тако сјајна ситуација у
омладинском погону, али
су амбиције клуба да се
свакако део пионирске
школе омасови и да се
квалитетним радом за неко
време поново изнедри неко
ко ће носити боје клуба на
такав начин и доћи чак и до
репрезентације, као што су
то биле Уна Радак, Анђелија
Ратић и сада Тијана Јокић.
Тај процес неће бити лак,
али смо оптимисти.
Планови за наредну
сезону?

У тим се вратила и Тања
Туркоање која је пет година
играла за нас. Она је била
ван Вршца неко време јер
се посветила студијама, а
у међувремену је имала
и повреду колена која је
санирана. Придодаћемо и
две играчице из пионирске
школе и једну из Новог
Сада, која ће бити на двојној
регистрацији. Тијана Јокић
ће такође бити на двојној
регистрацији и идеја је да се
она следеће године ако се
оформи тим за титулу врати
у Вршац.

и Сабина Шурјак, један од
највећих талената Европе.
Амбиција је да Тијана и
Сабина следеће године
постану првакиње Европе.
Моје ангажовање у Новом
Саду везано је и за тај циљ.
Задовољство ми је да радим
у клубу који има тако високе
амбиције и да после толико
година покушам да са неким
тимом узмем титулу.
Нови Сад је прошле
године остао без титуле у
драматичном финалу.
- Да, и изгубио је у врло
неизвесном мечу са 2:1 у

Високе амбиције: Појачана екипа Новог Сада: Слободан Стојанов, Викторија Тружински, Тијана Јокић, Сабина Шурјан, Анета Максути и Бранко Ђукић

формиран од наших старих
играча који су практично
из рекреације прешли у
такмичарски погон. Они су
то прихватили са великим
задовољством и часно су
бранили боје клуба, али
боље од овог се није могло.
Следеће године нас очекује
Прва савезна лига са истим
тимом, са циљем опстанка.
То ће бити веома тешко, али
амбиције су да се развија
онај део клуба у којем смо
бољи, а то је свакако женски
стони тенис, који у овом
тренутку стварно бележи
добре резултате на нашој
домаћој сцени.
Каква је ситуација што
се тиче принова и младих
снага у клубу? Показало
се да је ове сезоне кључна
снага била играчица која је
поникла у вршачком клубу.
Да ли има наговештаја да тај
тренд може да се настави?

- Играчки кадар је
потпуно промењен. Ребека
Дани која је играла за нас и
пружила много овом клубу,
после четири године се
сели у Немачку. Нажалост,
Тијана Јокић која је била
окосница ове екипе, такође
је напустила клуб. Она ће
наступати за екипу Новог
Сада,
вицешампиона
државе, који има амбицију
да постане шампион, и
који је једина српска екипа
која идуће сезоне наступа
у европском такмичењу.
Пре него што је извршена
та трансакција, ми смо
у клубу оформили тим
на челу са Уном Радак.
Долази
једна
искусна
играчица из Румуније,
тр и де сетј е д н о год и ш њ а
Мадалина Паулик, која ће
бити изненађење у нашој
лиги, с обзиром да је њен
стил игре дефанзиван.

Многе је изненадио
одлазак најперспективније
играчице Вршца Тијане
Јокић која наставља сезону
у Новом Саду. Одлази у
пакету са Вама, да ли то
значи да Нови Сад има
највише амбиције?
То
јесте
велико
изненађење.
Преговори
су били вођени у великој
тајности, а трајали су
дуго. И моје и Тијанине
амбиције поклопиле су се са
амбицијама клуба Нови Сад,
сигурно најорганизованијег
клуба у земљи, јединог клуба
из Србије који ће играти Лигу
Европе. Моја жеља је била
да Тијана Јокић буде у тиму
у ком има конкуренцију. У
том тиму поред ње наступају
још три играчице које су на
ширем списку сениорске
репрезентације – Анета
Максути, прва играчица
лиге, Викторија Тружински

финалу баража од екипе
Кнежевца, где су играле Ема
Речко, Изабела Лупулеску
и Драгана Вигњевић. Ипак,
мислим да ће предност
сада имати Нови Сад
јер ће тренажни процес
бити много квалитетнији
и тренинзи ће бити
разноврснији.
Стручни
штаб ће бити састављен
од еминентних стручњака:
Бранко Ђукић, дугогодишњи
репрезентативац
и
дугогодишњи
тренер
јуниорске
и
кадетске
репрезентације, Небојша
Вујков, као кондициони
тренер,
и
Снежана
Вујановић,
спортски
психолог.
Психолошка
припрема играча је оно
што је до сада недостајало
за врхунске резултате.
Мислим да ћемо ове године
остварити циљ и узети
титулу.
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