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ПРОМОТИВНИ
КАРАВАН
ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СРБИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ ОДМОР

ВРШАЦ ДЕО
КАМПАЊЕ
“ВИДИ
СРБИЈУ”

Под слоганом „Види Србију – савршен
одмор ти је на дохват руке“ организован је
промотивни караван, као подршка мерама
субвенције Владе Републике Србије –
доделом ваучера за одмор у туристичким
дестинацијама у земљи. Промотивну кампању
спровела је Туристичка организација Србије, а
последња станица каравана био је Београд. У
петак, 7. јула, на Тргу Републике представљене
су најатракривније туристичке дестинације.
Пролазници су имали прилику да се упознају
са свим лепотама земље Србије, а значајно
место међу њима заузео је и Вршац.
Вршац – град у коме домаћи
туристи радо проводе одмор, изазвао је
пажњу бројних посетилаца који су обилазили
штандове каравана у Београду, наглашава
Јасна Живковић, ПР менаџер Туристичке
организације Града Вршца. Град вина,
културе и добре енергије какав је Вршац,
занимљив је за посету домаћих гостију који
желе квалитетан предах, пријатан одмор,
уз природне лепоте Вршачких планина,
обилазак знаменитости града и дегустацију
врхунских вина.
Караван је информисао и позивао
посетиоце да летњи одмор, или бар један
његов део, проведу у дестинацијама
широм Србије. Била је то и прилика да се
промовише субвенционисана мера Владе
Републике Србије – ваучери за одмор у
Србији са Министарством трговине, туризма
и телекомуникација.
Расим Љајић, министар у Влади Републике
Србије, присуствовао је промоцији у Београду
и том приликом посетио штанд Вршца.

НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОДРЖАНА ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА УСТАНКА ПРОТИВ ФАШИЗМА

ВРШАЧКИ УМЕТНИЦИ ЗАСЕНИЛИ
КУЛТУРНИМ ПРОГРАМОМ

Дан устанка народа Србије против фашизма
и нацизма у Другом светском рату обележен
је централном прославом испред споменика
Слобода, на Иришком Венцу, на Фрушкој Гори,
7. јула. Организатор је био СУБНОР Војводине,
под покровитељством Владе АП Војводине, а дар
СУБНОР-а Града Вршца био је пригодан и богат
културни програм који су припремили вршачки
уметници.
-Сенима хероја устанка поклонили су се
и венце положили Војска Републике Србије,
Покрајинска влада, СУБНОР АПВ, Амбасаде
Руске федерације у Београду делегације
Дистрикта Брчко, СУБНОР Општине Бијељина,
Савез антифашиста из Вуковара, Делегација
Војвођанских бригада, СУБНОР Новог Сада,
Сремске Митровице, Вршца, Сомбора, Апатина,
Руме, Инђије, Темерина,Старе Пазове, Лаћарка,
Удружење Ваздухопловаца Војводине, Епопеја
Козара, Јошка Броз КПЈ, СПС, Покрет социјалиста
и друге организације и грађани, објашњава
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-а
Вршац, задовољан и поносан што су вршачки
уметници дали свој печат овој централној
прослави. Химном Републике Србије „Боже
правде“ и химном СУБНОР Србије „Партизан сам,
тим се дичим“, свечаност је започео наш вршачки
Градски хор„АС“, под управом диригента Анђелке
Сучевић.
Скупу се потом обратио Светомир
Атанацковић, председник СУБНОР АПВ,
истакавши огроман значај подизања устанка

против фашизма у Србији 1941. године, у маленој
Белој Цркви код Крупња. Он је подсетио на улоге
које су у томе имали КПЈ, партизанске јединице
и народ Србије, као и касније током рата, али и у
послератној изграњи нове државе. Атанацковић
је нагласио да се не сме заборавити жртва 305
хиљада погинулих
бораца за слободу и
да је света дужност
да чувамо успомену
на то.
Предраг Вулетић,
покрајински секретар
за
засоцијалну
п о л и т и к у ,
демографију
и
равноправност
полова,
говорио
је надахнуто и са
пијететом
према
устаницима
и
борцима за слободу
и против фашизма.
Изразио је и своје

дивљење према јунаштву слободара и њиховој
неустрашивости у поробљеној Европи 1941.
године и током читавог ослободилачког рата.
Вулетић је потврдио да ће Влада Војводине,
са преседником Игором Мировићем на челу,
подржавати СУБНОР и све активности на
очувању успомене борбе за слободу и да ћемо
томе учити нашу децу како би сачували оно што
су створили њихови преци.
У уметничком програму, који је био дар
СУБНОР-а Града Вршца, учествовали су чланови
Градског хора „Ас“ , са диригентом Анђелком
Сучевић, који су приредили двадесетоминутни
концерт, а Иван Ђорђевић, првак Народног
позоришта “Стерија”, казивао је стихове Ђуре
Јакића и Васка Попе. Дечачку љубав према
отаџбини Србији исказао је, у свом литерарном
раду Предраг Радак, матурант Основне школе
„Ђура Јакшић“ из Павлиша, а Валентина Кресе,
ученица Основне школе „Младост“ из Вршца,
представила је свој награђени рад на тему
„Слобода нема цену“. Вршачки уметници
награђени су бурним аплаузима.
Ј.Е.

СВЕ ВИШЕ ВРШЧАНА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

БОГАТ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМ ЗА КУПАЧЕ

Све је више Вршчана који
спас од јулске жеге налазе на
вршачком Градском језеру.
Туристичка организација Града
Вршца (ТОВ) побринула се да
и овог лета припреми богат
програм забавних, спортских,
рекреативних активности како
би време проведено на овом
једином градском купалишту

било што интересантније за
купаче свих генерација. Тако су
протеклог викенда на вршачком
језеру
почеле
спортскорекреативне активности.
У петак 7. јула почела је
са радом школа пливања,
наглашава Јасна Живковић,
ПР
менаџер
Туристичке
организације Града Вршца.

Расим Љајић на промотивном
штанду Вршцa
Министру су презентовани највећи
догађаји – манифестације у нашем граду,
које је он похвалио, истиче Живковићева.
Туристичко-привредни, културни догађаји
су уједно и најбољи показатељи колико се
туристи опредељују за боравак у граду баш у
дане одржавања тих манифестација.
Вршачки туристички радници задовољни
су интересовањем које су показали посетиоци
промотивног каравана „Види Србију –
савршен одмор ти је на дохват руке“ за наш
град и очекују да ће успешна промоција
довести нове туристе у Вршац.

Ј.Е.

Инструктори пливања раде
активно са децом узраста
од 5 до 12 година. Сваког
викенда вежбају основне
технике сналажења у води
са малишанима, кроз обуку у
трајању од 12 часова. Субота
и недеља резервисани су за
спорт, а првог викенда наши
најмлађи купачи забављали су
се играма на дечјем полигону.
Туристичка
организација
Града Вршца није заборавила

ни старије генерације Вршчана.
У оквиру програма под називом
„Лето на језеру“, у недељу је
одржан и час јоге, могли су да се
придруже сви заинтересовани
купачи.
Из ТОВ-а поручују да се
са
различитим
видовима
рекреације наставља сваког
наредног викенда на Градском
језеру, све до краја летње
купалишне сезоне.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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УСВОЈЕНЕ ОДЛУКЕ ВАЖНЕ ЗА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА

Одборници актуелног сазива Скупштине
Града Вршца заседали су четрнаести пут, у
петак, 7. јула, и донели важне одлуке за рад
градске управе. Јовица Заркула, председник
Скупштине Града Вршца, предложио је десет
тачака дневног реда које су одборници
усвојили и разматрали.
Прва на дневном реду нашла се Одлука
о измени Плана детаљне регулације Центра
за интегрално управљање отпадом за Град
Вршац и Општине Бела Црква, Пландиште
и Алибунар. Појашњење одборницима дао
је Небојша Перић, в.д. директора Јавног
комуналног предузећа „Други октобар“, који
је, између осталог, рекао:
Одлука би се тицала третмана
комуналног отпада, односно могућности
да се тај комунални отпад , не као до сада,
депонује и одлаже на депонији, већ да се
уништава, образложио је Перић. На тај
начин побољшавамо животну средину у
којој живимо, јер смо сведоци да постојећа
депонија, само њено место на коме се
налази, односно проширење тог простора
које је предвиђено у том случају не би било
потребно. На самом потезу,за који је рађен
План детаљне регулације, већ се налази
један
објекат
сортирно-рециклажног
центра, али постојећи план подразумева
само могућност одвајања, селекцију тог
комуналног отпада и његову евентуалну
даљу продају, али не предвиђа могућност и
самог уништавања.
Спровођењем нове одлуке, Јавно
комунално предузеће „Други октобар“
ставило би под контролу и остале
тренутно нерегулисане активности из ове
делатности, а међу њима је и постројење
за производњу брикета и палета. Директор
„Другог октобра“ упознао је одборнике са
свим недостацима поменутог постројења.
То постројење нема апсолутно
ни једну употребну дозволу и као такво не
би смело ни да ради, ни да функционише,
нагласио је Перић. А, нема га, нажалост, ни
у планским документима, у Плану детаљне
регулације није ни предвиђено. Тако да
бисмо када се буде радила измена Плана
детаљне регулације свакако предвидели и
тај објекат.

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
Драгица
Станојловић,
самостални одборник, затражила
је одговоре на два одборничка
питања. Једно од њих било је
везано за некадашњу зелену
пијацу, да ли је у плану нова намена
тог простора, а друго се односило
на табле са називима улица у граду.
Станојловићева је констатовала
да су постојеће табле руиниране,
старе више од двадесет година, да
одавно више не служе намени јер
се имена улица на њима не могу
прочитати.
Одборници су дали сагласност и усвојили
Одлуку о измени Плана детаљне регулације
Центра за интегрално управљање отпадом
за Град Вршац и Општине Бела Црква,
Пландиште и Алибунар. Након тога усвојен
је предлог да се о наредне четири тачаке
дневног реда расправља обједињено, а
да се гласање обави појединачно за сваку

Биљана Јеличић и Горан Николић, одборници „Доста је било“, предложили
су скупштинском сазиву да донесе Закључак да Град Вршац упути писмени
захтев предузећиима и фирмама, регистрованим на подручју града, да
обуставе даљу наплату самодоприноса запосленима чија зарада не прелази
70 одсто од последњег просечног месечног нето примања запослених у
Републици Србији (последњи износ био је 49.600 динара у Србији, а 34.700
у Вршцу). Поменути одборници су, у образложењу, навели да се у пракси у
већини предузећа ова одредба годинама не поштује, а реч је о одредби коју
је својевремено усвојила Скупштина општине Вршац. Реч је о самодоприносу
за канализацију који је био донет на период од 25 година или до увођења
комплетне канализационе мреже која покрива целу територију града.
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САРАДЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЈУЖНОБАНАТСКИХ ОПШТИНА

ЗАЈЕДНО ПРОТИВ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

тачку. Међутим, расправе није ни било,
те су предложене тачке усвојене једна
по једна. Реч је о разматрању одлука о
установљавању права службености на
непокретностима у јавној својини Града
Вршца у корист Телекома АД и то се односи
на део у самом граду, затим у Хемограду, у
насељу Брег и у насељеном месту Павлиш.
Затим
је
обједињена
расправа
предложена и за наредне две тачке дневног
реда које се односе на престанак функција
досадашњим члановима Градског већа
Ивану Јосићу, задуженом за здравство,
и Владимиру Бајићу чији је ресор била
инфраструктура. Одборници су тајним
гласањем донели решења о престанку
чланства Јосића и Бајића у Већу Града
Вршца. У образложењу је наведено да је
на претходној седници градске Скупштине
одлучено 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 Драгана
Митровић,
градначелница
Вршца,
предложила је да, због смањења броја
чланова Градског већа, престане мандат и
Ивану Јосићу и Владимиру Бајићу. Послови
везани за инфраструктуру пренети су
Одељењу за инвестиције и капитална
улагања, док ће брига о здравству бити
придодата ресору за социјалну заштиту који
води Татјана Николић.
Одборници су потом усвојили решења
о именовању председника и чланова
Фестивалског одбора и директора
Међународног
фестивала
фолклора
„ Вршачки венац“. Уместо досадашњег
председника
Фестивалског
одбора
Александра Ђорђевића, именован је
Драгослав Алексић. Марију Кулић, члана
Фестивалског одбора „Вршачког венца“
заменила је, одлуком одборника, Наташа
Ћирић.
Збирни извештај о спроведеним
изборима у месним заједницама на
територији Града Вршца одборницима
је образложила Александра Панић,
председница комисије за спровођење
поменутих избора. Већином гласова усвојен
је Збирни извештај о изборима у месним
заједницама.
Последња тачка четрнаесте седнице
Скупштине Града Вршца била је разматрање
и доношење Плана Координационог
одбора за надзор и прикупљање средстава
самодоприноса грађана за здравтсво
за 2017. годину. План је, такође, усвојен
већином гласова одборника.
Ј.Е.

Национална служба за запошљавање Филијала
Вршац и локалне самоуправе Вршца, Пландишта и
Беле Цркве удружили су средства и заједно кренули
да смање незапосленост у својим срединама. Реч је о
мерама активне политике запошљавања које ће бити
финансиране удруженим средствима. За Вршац је за ову
намену издвојено 13,6 милиона динара, Белу Цркву – 6
милиона и Пландиште – 3,9 милиона динара. Национална
служба за запошљавање Филијала Вршац расписалас је
последњег дана јуна конкурс за субвенције, на основу
Локалног акционог плана запошљавања.
За Град Вршац расписан је конкурс за
јавне радове, стручну праксу, самозапошљавање и
запошљавање незапослених лица из категорије теже
успошљивих, каже Наташа Вулић, директорка НСЗ
Филијале Вршац. За Белу Цркву расписан је конкурс
за јавне радове и стручну праксу, а за Општину
Пландиште за јавне радове. Конкурси за јавне радове и
самозапошљавање отворени су до 29. јула, а конкурси за
стручну праксу и запошљавање незапослених лица из
категорије теже успошљивих биће отворени до утрошка
средстава, до краја новембра. Јавни радови спроводе
се у области социјално-хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, као и
одржавања и заштите животне средине.
Јавни радови трају до четири месеца, а лица ће
примати 18.000 динара плус путни трошкови у износу до
2.000 динара.
У јавни рад могу ући лица која су теже
упошљива, који су у стању социјалних потреба и
инвалидна лица, објашњава директорка вршачке
Филијале НСЗ. Субвенције за самозапошљавање
додељују се у једнократном износу од 180.000 динара,
и 200.000 динара када је реч о технолошким вишковима
или 220.000 динара за особе са инвалидитетом.
Послодавци који запосле особу из категорије теже
упошљивих лица, добијају субвенцију од 150.000 динара,
а ако су то особе са инвалидитетом, онда је субвенција
180.000 динара.
Стручна пракса обухвата особе старости до 30 година,
уз услов да немају радног искуства у струци. За обављање
стручне праксе лицима са средњом стручном спремом

припада 12.000 динара, за вишу 14.000 и за високу 16.000
динара. Када истекне стручна пракса, послодавац није у
обавези да запосли лице, али бенфит је што, сматрају у
НСЗ, особа која је обавила стручну праксу може касније
лакше да се запосли због стеченог искуства.
Све информације везане за поменуте конкурсе могу
се видети на сајту НСЗ Филијале Вршац, у Филијали, као и
у локалним медијима.
Наведене мере активне политике запошљавања
имају циљ да смање незапосленост. Наиме, на крају
прве половине ове године на евиденцији Националне
службе за запошљавање Филијале Вршац било је
9.657 незапослених лица, што је мање него у истом
периоду прошле године када је евидентирано 11.000
лица. Овдашња Филијала покрива околне општине
Пландиште, Белу Цркву и град Вршац.
Ј.Е.

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

КЉУЧ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ВОЈВОДИНИ

- Бању Морахалом годишње посети
пола милиона туриста, а 40 одсто њих су

из Војводине. У том бањском комплексу
оствари се током године 140.000 ноћења.
Дужина боравка гостију је 3,7 дана
захваљујући квалитетном управљању
менаџмента туристичке организације
у том месту и садржају који је понуђен
туристима.Изузетан је податак да место са
6.000 становника у понуди има чак 1.100
лежајева у домаћој радиности, који стоје
гостима на располагању – рекла је Драгица
Самарџић, виши самостални стручни
сарадник Удружења услуга Привредне
коморе Војводине (ПКВ).

Управо то је био повод да ПКВ организује
студијску посету бањи Морахалом,
која је реализована протекле седмице.

Делегацију су чинили представници
војвођанских бања, хотела, туристичких
агенција, туристичких организација и
локалних самоуправа, а испред ПКВ
делегацију су предводили секретар
Удружења услуга ПКВ Славица Хајдер и
Драгица Самарџић. Госте су дочекали
градоначелник
Морахалома
Золтан
Ногради (Zoltán Nógrádi), директорка
ТДМО Мариан Штампф (Stampf Mariann)
и директор хотела „Еликсир“ Жолт Берта
(Berta Zsolt).
- Основни елеменат конкурентности
на туристичком тржишту је квалитетно
управљање дестинацијом, са развијеним
јавно-приватним
партнерством,
без
ког нема квалитетног дестинацијског
менаџмента.
Ефикасно
управљање
дестинацијом подразумева интегрисан
развој и маркетинг, синергију туристичких
производа, угоститељских капацитета
и свих природних и културних ресурса.
Закон о туризму је дао могућност оснивања
дестинацијске менаџмент организације
(ДМО), а позитивни примери у земљама
региона, потврдили су оправданост
повезивања јавног и приватног сектора –
истакла је Самарџић.
Морахалом је мали град и туристичко
место у области Жупаније Чонград. Налази
се око 20 километара западно од Сегедина,
шест километара је удаљен од српске
границе, а око 15 од граничног прелаза
Хоргош. Морахалом своју популарност
дугује термалним базенима термалног
центра „Ержабет“.
- Ради ефикаснијег и квалитетнијег
управљања туристичком дестинацијом,
локална управа града Морахалом
формиралаје ТДМ организацију чиме је
успела да обезбеди финансијску подршка

из фондова Европске уније и направи
препознатљиву туристичку дестинацију
у региону и шире. Преношење њихових
искустава као пример добре праксе,
може да допринесе развоју локалних
самоуправа и туристичких дестинација у
нашем региону – додала је Самарџић.
У Војводини, поред Палића, Фрушке
горе, Вршачког брега, Петроварадинске
тврђаве, бања Врдник и Кањижа, постоји
још много места попут Делиблатске
пешчаре и језера у Белој Цркви која
би могла да постану туристичка
дестинација. Оно што им је неопходно јесу
смештајни капацитети и садржаји у виду
манифестација. Као позитиван пример у
Војводини, Самарџић је истакла општину
Ириг.
- На њеном подручју је бања Врдник
и Рехабилитациони центар, манастир
Раваница и Врдничка кула, али је изграђен
нови хотел, који је, заједно са поменутим

садржајем, направио помак. Због тога је у
2016. години било око 20.000 посетилаца,
од којих су 15 одсто чинили страни гости –
рекла је Самарџић.
Влада Србије усвојила је Стратегију
развоја туризма од 2016. до 2025. године.
Обавеза покрајине и локалних самоуправа
је да од 2017. до 2020. године на свом
подручју донесу програме и ускладе са
стратегијом, да би се створили услови
за привлачење страних и домаћих
инвестиција.
- Као приоритетне дестинације, у
покрајини су препознати Нови Сад, Фрушка
гора и Сремски Карловци, Суботица, Палић
и Потисје, Подунавље – Горње и Средње и
Банат – нагласила је Самарџић.
У току су разговори са домаћим
туристичким агенцијама и туристичким
радницима из Мађарске и Словачке да се
осмисли дестинација на Дунаву за туристе
који би крстарили реком кроз три државе.

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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ВЕРИЦА ПРЕДА- ПРЕВЕРА, СЛУЖБЕНИЦА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ПОЕТЕСА КОЈА ЖИВИ СВОЈЕ МАЛЕ СНОВЕ, ОСНИВАЧ УДРУЖЕЊА
ВРШАЧКА АФИРМАЦИЈА УМЕТНИКА „АРС“:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 40, 10. МАРТ 1978.

ТРИ МАЛЕ РЕЧИ

Подтемељен четворогодишњим животним
искуством, други велики општејугословенски,
зрелији делегатски изборни посао привели смо
фази „ковања врућег гвожђа“. Кандидациони
зборови управо су завршени и сада „техника“
ужурбано обавља део својих, такође, одговорних,
обавеза. Јер, „дружећи“ се с овим хитрим
претпролећним и претконгресним мартом ´78,
у трену ћемо се наћи лицем у лице са изборима
крајем идуће седмице и у недељу, 19. 3.

Тих дана (у радним данима у колективима) и
тога дана (деветнаестог, у месним заједницама)
видећемо и на гласачким листама да смо у
овим изборима више самоуправљачког и
људског поверења поклони признатој, лепшој
и вољеној половини света – женама. Наравно,
пука је случајност што до обелодањења таквог
делегатског „плимног таласа“ долази у тренуцима
благог смиривања осмомартовсаке празничне
атмосфере...

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 40, 10. МАРТ 1978.

НОВА „КЛУЗОВА“ ИСКУСТВА

НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

КИШОМ ЉУБАВИ БОРИМ СЕ
ПРОТИВ ГРМЉАВИНЕ ПАКОСТИ
И ЖИВИМ СВОЈЕ МАЛЕ СНОВЕ!

Верица Преда, службеница
за јавне набавке у Градској
управи, поетеса која живи
своје мале снове, како каже,
убраја се у људе који су ту
око нас, који живе скромно,
ненаметљиве особе које,
и поред труда да остану
неприметне,
остављају
траг
својом
искреном
непосредношћу,
великом
количином
позитивне
енергије и оптимизма.
Долазак Верице Преда (у
уметничком свету познатије
као ПреВера) на разговор за
интервју у „Вршачкој кули“
био је као летњи пљусак.
Унела је освежење у топло
јулско вече... тешко да би
неко остао имун на количину
радости коју је просула
испред себе и на све нас.
Шта Вас то чини посебно срећном
овог тренутка?
-У рукама држим „новорођенче“,
прво штампано издање Удружења
Вршачка
афирмација
уметника
„АРС“ - двојезичну збирку стихова
„БокоКОТОРАНКА“
књижевника
Владимира Рајковића из Земуна, који
нам је учинио велику част и пожелео
да своју осму збирку песама објави
управо код нас...
Ви сте покретач и један од
оснивача
Удружења
Вршачка
афирмација уметника „АРС“ (ВАУ
„АРС“). Када и због чега је формиран
ВАУ „АРС“?
-ВАУ АРС је настао 2016. године
на иницијативу мог супруга који је
разумео и подржао моју идеју да
се треба издићи изнад локалних
ограда и менталитета!!!...Уметничка
дела и изрази шире универзалне
вредности и бришу границе, јер људи
из целог света апсорбују рефлексије
стимулисаних људских чула, ума и
духа, јер за уметнички доживљај није
потребан превод. Овај универзални
језик успева да удружи људе из
најразличитијих крајева света и
прослави њихове различитости...
Уметност је храна и лепота душе!
Стварајући и конзумирајући уметност
у било ком облику, постајемо бољи,
задовољнији, срећнији... Уметност
има снагу само кад јој се приступа
целој. Пратећи ту мисао, овој идеји су
се придружили Србислав Бошковић,
Николина Нина Бабић и одлучили
да открију ту снагу, афирмишући
сваки њен сегмент (књижевност,
сликарство, музика, филм...) заједно
са младим уметницима (и онима који
се тако осећају), тежећи античком
идеалу целине уметности. ВАУ „АРС“
афирмише узајамни саоднос уметника
и њихову размену искустава, сарадњу

са другим удружењима у циљу
доприносa заједници и култури, као и
сарадњу са нашом дијаспором, здраву
дечју креативност кроз бесплатне
радионице (ускоро) и још много тога...
а све са циљем афирмације Вршца у
својој свеукупности.
Подршку нашој мисији дало је
много појединаца, афирмисаних
уметника
и
удружења.
Наше
активности и уметничке перформансе
осим локалних, пропратили су
значајнији медији у Србији.
Када сте открили своју љубав
према поезији и шта она за вас
заправо значи?
-Од малих ногу усмеравана сам на
књигу и читање. Отац је говорио да
ћу у књигама пронаћи одговоре који
ће задовољити моју радозналост.
А била сам и превише радознала.
Врата одређених сазнања отварала
су се девојчици у малом селу близу
границе са Румунијом захваљујући
наставницима који су откривали моје
занимање за уметност и креативност,
лепо писање, музику... Али, има ту
и наслеђа са мајчине стране која
је освајала награде на литералним
такмичењима.
Своје прве утиске, обликоване у
поетску мисао, ставила сам на папир
давне 1983. Од тада, лирски одјеци
равнице и перцепција стварности
и емоција, исказују се кроз стихове
за одрасле, децу, хаику стихове и
како је то рекао књижевни критичар
Радомир Мићуновић у осврту за
часопис „Енигматске новине –
поезија и енигматика“: „ПреВера
експериментише стиховима попут
математичке комбинаторике, где
песма није херметички затворена, већ
елоквентно флертује са читаоцем“.
Ваше се песме објављују у
књижевној периодици и песничким
збиркама, превођене су на неколико
страних
језика,
награђиване.
Учесник сте многих песничких
маратона, фестивала, уметничких
колонија у земљи и иностранству...
Осим тога, лекторишете, опробали
сте се у писању прозних текстова,
сценарија. На шта сте посебно
поносни?
-Посебно сам поносна на рад са
глумицом Соњом Радосављевић и
заједничким пројектима: Монодрама/
комедија „Стаменка из Кручице“,
представа „Незаборав“ – прича о
женама у Великом рату на територији
Аустроугарске монархије и припреми
дечијег мјузикла – музичко-сценсколуткарске представе, која ће ускоро
имати премијеру. Интересантно је како

се наше креативне енергије поклапају,
стапају и производе уметничку
творевину. Поносим се својим
хуманитарним радом, поносна сам на
чињеницу што сам на многе пренела
љубав према поезији и уметности
уопште, што су многи пожелели да
буду чланови ВАУ „АРС“-а, што прате и
подржавају моје активности.
Где сте провели детињство и
младост? Колико Ваше стварање
спутавају обавезе у кући и на послу?
-Рођена сам у селу Крушчица крај
Беле Цркве, 1966, од мајке Велинке
(рођене Червенка) и оца Радослава
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Михајловића.
Поред
школских
обавеза, увек сам читала, активно
деловала у КУД-у„Сава Мунћан“, играла
у фолклору, глумила у аматерском
позоришту, писала сценарија, учила
да свирам хармонику, певала у хору...
Одласком у Нови Сад на студије
технологије, приступам новинарској
секцији и стичем нова сазнања у
креативном и лепом писању. Ипак,
практични разлози одводе ме на
рад у лабораторију за контролу
пољопривредних
производа.
Усавршавам се у области осигурања
и бизниса... између анализа и
хонорарних послова записујем своје
мисли.
Шта је за Вас писање?
-Писање за мене представља
одмор од свега што оптерећује... свет у
коме ушушкам своје мисли, место које
ме напаја посебном енергијом.
Ко је Ваша највећа подршка?
-Моји Предини пре свих (удала сам
се за Драгишу Преда 1989. и родила
Ангелину и Стефана). Предини су увек
уз мене, као и ја уз њих. Подршка су ми
и моји дугогодишњи пријатељи, много
песника широм региона... многи људи
уђу у мој живот, али и изађу, јер не
могу пратити моју искреност.
Радите у вршачкој Градској
управи? Колико је напорно и
одговорно радити као државни
службеник?
-Да, од 2010. године радим у Градској
управи. Најпре у Одељењу финансија,
а током 2011. прелазим на послове
јавних набавки. Наведени послови
захтевају континуирану едукацију,
тако да сам стекла Сертификат за
Службеника за јавне набавке. Посао
је изузетно одговоран и сложен, али
максималном посвећеношћу успешно
испуњавам све задатке.
Одакле црпите инспирацију за
своје стихове?
-Инспирација је свуда око мене.
Писање је огледало живота, наших
хтења, фикције. Пишем под утиском
доживљеног.
Посматрајући
и
ослушкујући свет око себе.
Ko су ваши књижевни/песнички
узори?
-Има их много. Тинејџери моје
генерације одрасли су на стиховима
Мике Антића и Десанке Максимовић,
руских песника и књижевника
и
песника
парнасо-симболичке
поезије, делима Иве Андрића и Меше
Селимовића... У међувремену, открила
сам Шекспирове сонете, Рабиндраната
Тагору, Лорку, Хермана Хесеа, Никиту
Станескуа, Перл Бак, Пабла Неруду,
Нагиба Махвуза, Виславу Шимборску,
Радомира Андрића и Радомира
Мићуновића,
Душана
Матића,
Буковског, Жака Превера, Енеса
Кишевића... заправо, свакодневно их
откривам...
Које су Ваше личне жеље и
планови у будућности?
-Здравље пре свега, ментално
и физичко. У припреми је збирка
хаику стихова и поема која ће бити
преведена на неколико језика, као
и збирка изабраних песама које су
уврштене у антологије, награђене и
похваљене.
Окушали сте се у писању глосе,
што није својствено песникињама,
а које су запажене од стране жирија
на песничким конкурсима?
-Глоса је песма променљиве
дужине. Састоји се из два дела:
почетног текста који је у форми
кратке песме и глосе, која представља
коментар на тај текст. Текст представља
неку песму која већ постоји (део неке
романсе, пословица...), док глоса
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Прошлогодишње пословање наше ООУР-a
било је одлично, најбоље откако овај колектив
за израду модне одеће постоји. С друге стране,
у међувремену смо, отварањем нове хале,
побољшали технолошке и радне услове,
запосливши при том и нове раднице. Примера
ради, „Плитвице“ су 1976. оствариле 40 милиона
динара дохотка, а прошле године та вредност
је премашена за више од 10 милиона, с тим што
смо остатак доходка повећали за преко 70 одсто.
Порасли су и лични дохоци (за 14,4 одсто), пре
свега захваљујући повећаној продуктивности
рада. Они се сада крећу у просеку од 3.000 динара
по запосленом – саопштио нем је Раде Станковић.

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

РАДОСТ ДУГА НЕДЕЉУ ДАНА

Петнаести март се већ традиционално свечано
обележава у Великом Средишту као Дан Основне
школе „Бранко Радичевић“. Овога пута то је био
спектар разних манифестација, празник рада
и стваралаштва ђака и њихових педагога.
Свечаност је била складно уклопљена и у
активности мештана везаних за изборе 19. марта.
Иначе, школа ће, како планирају Средиштани,
заједно са околним објектима (забавиштем,
спортском салом, Домом културе, теренима за
мале спортове) представљати кроз годину-две у
правом смислу јединствени врт младости, будући
да се налази смештена у дивном столетном
ограђеном парку.

садржи онолико строфа (углавном су
у питању десиме) колико стихова има
тај текст.
Пре недељу дана стигла је Велика
похвала „Слово љубље“ са Другог
фестивала љубавне поезије који
организује Културни центар из Горњег
Милановца за песму „Има нешто-оста
недовршено“ инспирисана стиховима
Радомира Мићуновића „Има нешто“.
Активни сте на друштвеној
мрежи.
Објављујете
кратке,
осликане мисли-поетску прозу са
поуком? Колико је то прихваћено
код младих?
-Да, прихваћено је, и код младих и
код старијих. У времену девалвиране
стварности, турбо-фолк генерације,
покушавам допрети до њих и на овај
начин.
Да ли Ваши стихови „између
сећања и заборава“ осликавају и
моменте из живота којих се сећате,
али желите да их и заборавите. Који
је Ваш мото?
-Постоје дани и догађаји које
нисмо желели, али нам се подметну

као кукавичје јаје. Човек у себи не
сме гајити лоша осећања. Научила
сам да искрено опростим онима
који су ме повредили. Потребно је
себе „трошити“ на лепа осећања, јер
само на такав начин ћемо привући и
личну срећу. Креативно стварање и
уживање у уметничком изразу је један
од начина за постизања среће. Кишом
љубави борим се против грмљавине
пакости и живим своје мале снове.
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
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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 45. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПЛАНДИШТА

ПЛАНДИШТЕ ДОБИЛО ВАЈ-ФАЈ ДРВО

БЕСПЛАНА 15.
СЕДНИЦИ СО ТАН ИНТЕРНЕТ ЗА
ПЛАНДИШТЕ ПЛАНДИТРИ ТАЧКЕ
ШТАНЦЕ

У петак, 7. јула у малој
сали СО Пландиште,
одржана је 45. седница
Општинског већа. На
дневном реду седнице
којом је председавао
председник
Општине
Јован Репац укупно је
било 7 тачака.
Општинско
веће
је утврдило предлог
Одлуке о изменама
и
допунама
Одлуке
о
буџету
Општине
Пландиште за 2017.
годину (другог допуснког
буџета), као и предлог
Решења о одређивању
доктора медицине за
стручно
утврђивање
времена
и
узрока
смрти лица умрлих ван
здравствене
установе
и издавања потврде о
смрти. Оба предлога
ће бити разматрана и
стављена на гласање
одбнорницим
на
следећој
седници

Скупштине
Општине
Пландиште.
Чланови
општинског већа донели
су и Закључак о усвајању
седме измене и допуне
Плана јавних набавки за
2017. годину.
15. седница Скупштине
Општине
Пландиште
заказана је за 14. јул у 10
часова у малој сали. На
овој седници одборници
ће разматрати 3 тачке
дневног реда. Изјашнаваће
се о предлогу Одлуке о
изменама и допунама
Одлуке о буџету Општине
Пландиште за 2017. годину
(другог допуснког буџета),
као и о предлогу Решења
о одређивању доктора
медицине за стручно
утврђивање времена и
узрока смрти лица умрлих
ван здравствене установе
и издавања потврде о
смрти. Као трећа тачка
дневног реда предложена
су одборничка питања.

Прошлог четвртка, 6.
јула, компанија „Телеком
Србија“ поставила је и
пустила у рад вај-фај
дрво које су грађани
општине
Пландиште
освојили својим учешћем
у наградној игри „Узми
рачун и победи“.
Датум
свечаног
отварања
вај-фај
дрвета, као и званично
проглашење победника
пројекта
кога
су
грађани изабрали, биће
накнадно утврђен и
објављен.
Свечаности
ће
присуствовати
Министар
државне
управе
и
локалне
самоуправе
Бранко
Ружић,
представници
НАЛЕД-а и компаније
„Телеком Србија“, као и
представници Општине
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 (13)
БАРИЦЕ -ЈАНОШ- СЕНТ ЈАНОШ – БАРИЦЕ – СВЕТИ ЈОВАН

О времену настанка села
Барице постоје две приче
поткрепљене
историјским
подацима. Прву верзију, која се
налази у старим списима цркве
из Барица, написао је по древном
сећању, парох Лоан Наегое, 21.
јануара 1861. године. Парох
Лоан Наегое пише да је општина
носила име Сент Јанош и да је
основана пре него што су Турци
дошли на ове просторе, још
1521. године, када су потомци
Баричана у пролеће исте године
дошли као колонисти из области
Vechiui Regat i Ardeal (у преводу
Старо краљевство и Ердељ).
Први становници, оснивачи
Сент Јанош, настанили су се код
моста званог Pietri, што у преводу
значи Плоче, које се налазе у
атару Ermanhaza, садашњих
Јерменоваца, где је један дрвени
крст очуван до данас. Ту су
живели 64 године, све до 1585.
када су се, у страху од турских

напада, преселили на друго место
које је било окружено трском
и шибљем, заклоњено – где се
општина и сада налази- писао
је парох Неагое. Куће су зидане
без икаквог реда (расуте су у
свим правцима). Тако је било све
до 1789. године, када је општина
добила садашњи изглед, односно
када су куће почеле да се зидају
у шору. Прва црква саграђена
је од брвана и њу су мештани
приликом пресељења на ново
станиште превукли са 20 волова.
У тој цркви служила се служба
311 година. Први парох, који је
заједно са оснивачима и првим
породицама које су настаниле
село из Трансилваније, био је
Раду Неагое. Парох Јоан Неагое
пренео је ове историјске податке
, који су, како је и сам написао,
били забележени у старим
црквеним записима који су
уништени 1848. у Револуцији
о којој је писао и професор др
Гчигор Попи у књизи „Румуни у
Српском делу Баната“ (Издавач

Либертатеа 1993.) где такође
помиње да је у биткама од 1848.
и 1849. погинуло доста Румуна.
Професор Попи наводи да је
поред осталих страдало и село
Сент Јанош. Мештани су били
4 месеца у избеглиштву од 13.
септембра 1848. до 20. јануара

1849. Они су у повратку затекли
село у руинама, скоро уништено.
У истој књизи, налази се
податак да сведочења о стању
у 16. и 17.веку постоје у Пећком
катастиху из 1660-1666. године.
У том периоду патријах пећки
Максим послао је своје калуђере

у Влашку, како се за верме Турака
називао равничарски део Баната,
да сакупе прилоге за патријашију.
У Катастиху, као општина донатор
уписан је Сент Јанош.
Ово би требало да буде
сведочење у корист верзије да је
село настало у 16. веку.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ УГОСТИЛА НАЈБОЉЕ СРПСКЕ МАТЕМАТИЧАРЕ

ОДЛИЧНИ УСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА МАТЕМАТИЧКУ ОЛИМПИЈАДУ

Хемијско-медицинска
школа биле је, прошле
седмице, једанаести пут за
редом домаћин најбољим
математичарима Србије који
су дошли да се припреме за
Олимпијаду. И ове су године
гости били веома задовољни
условима које су имали како
би надградили своје знање
из ове науке, али и пронашли
време и начин да се опусте у
тренуцима одмора од учења.
Руководство
Хемијскомедицинске школе потрудило
се да им буде добар домаћин,
баш као и ранијих година.
Ово
су
веома
озбиљне припреме, закључује
Вељко Стојановић, директор
Хемијско-медицинске
школе.
Математичари
раде са најбољим српским
тренерима, а доводили смо и
тренере из бившег Совјетског
Савеза, из Русије, пре свега.
Надамо се да ће и ове,
једанаесте по реду, припреме
бити успешне као и ранијих
година.
У Хемијско-медицинској
школи припремало се 13
ученика, а шесторо најбољих
представљаће Србију на
Математичкој олимпијади у

Најбољи српски математичари спремају се за Олимпијаду
Рио де Жанеиру која ће бити четири нивоа такмичења, од Јер, уз знање, не мањка ни
одржана од 13. до 23. јула. Да школског до републичког.
по мало среће када је реч
би стигли до ове позиције, да
Душан Ђукић, лидер тима, о било каквом надметању.
се квалификују за припреме нада се да ће направити Ђукић
је
похвалио
државног
тима,
млади најбољи избор такмичара за гостопримство
домаћина
математичари требало је да одлазак на Олимпијаду, али који је, по једанаести пут,
остваре добре резултате на и „јуначкој срећи“, како каже. створио све услове да млади

математичари могу што боље
да се припреме.
Позитивне утиске има
и
Александар
Пејчев,
организатор
припрема,
који истиче да је атмосфера
радна, да су ученици жедни
знања и поштују режим
припрема. Током преподнева
уче заједно, а поподневне
сате користе за самосталну
надградњу. Врло су предани,
неки од њих знају и да поране
ујутро како би довршили
оно што је пресотало од
претходног дана.
Млади
математичари
одавно су већ упловили у воде
ове занимљиве науке. Неки су
од њих имали већ запажене
успеха на такмичењима, а
жеља им је да се потврде и
на предстојећој Олимпијади.
Копља ће укрстити више од
500 најбољих математичара
из свих земаља широм
света, како то и доликује
правој Олимпијади. Најбољи
математичари Србије увек
су се враћали са медаљама,
а судећи по томе да се
врло озбиљно припремају,
верујемо да ће бити тако и
овога пута.
Ј.Е.

У СЕПТЕМБРУ ПРВА СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТА СТАРИХ

МЕЂУ ОРГАНИЗАТОРИМА СТРУЧЊАЦИ ИЗ ВРШЦА

Удружење
послодаваца
установа социјалне заштите за
бригу о одраслима и старима
са
територије
Војводине
организује Прву стручно-научну
конференцију
„Унапређење
квалитета живота старих –
локалне услуге у заједници“.
Конференција треба да буде
одржана од 20. до 22. септембра
у Кањижи, а наша суграђанка
Татјана Даничић је, на позив
из Удружења, постала чланица
организационог и програмског
одбора Конференције.
Након читавог низа
семинара и едукација на којима
сам активно учествовала и
била предавач, било је логично
да одем и корак даље, сматра
Даничићева. Идеја да се одржи
једна озбиљна научно-стручна
конференција родила се у
сарадњи са мојим колегама. Били

смо свесни да постоји потреба
да људи, који раде у пракси,
размене своја искуства, сретну се
на једном месту и буду у прилици
да чују реузултате најновијих
истраживања из области бриге о
старима.
Идеја организационог одбора
била је да се Конференција одржи
уочи 1. октобра, Међународног
дана старих и октобра- месеца
солидарности са старима. Значај
Конференције потврђен је и
чињеницом да је Покрајински
секретаријат за равноправност
полова, социјалну политику
и
демографију
подржао
одржавање ове Конференције,
између осталог, опредељујући и
одређена финансијска средства
на конкурсу за суфинансирање
пројеката из области социјалне
заштите. Такође, Покрајински
завод за социјалну заштиту

Татјана Даничић: Велико интересовање за стручно-научну конференцију
и Комора социјалне заштите
укључени су, као активни

учесници, у процес организације
Конференције.

И
нас,
чланове
организационог
одбора,
изненадило
је
велико
интересовање
колега
из
система
социјалне
заштите,
истиче Даничићева. То нас
је и охрабрило да позовемо
стручњаке из иностранства, па
је до сада потврђено учешће
запослених на заштити старих из
Румуније, Мађарске, Словеније,
Македоније, Хрватске, Црне
Горе и Босне и Херцеговине.
Предстоји нам још много посла
током лета, али се надамо да ћемо
успети да обезбедимо висок ниво
стручности и присуство великог
броја стручњака из домена
социјалне заштите.
Наша саговорница истиче да
је велику подршку у раду имала
од Центра за социјални рад града
Вршца у коме ради као психолог.
Ј.Е.

НОВИ УСПЕХ АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП”
Захваљујући акцији под
називом “Сакупи хумани чеп”,
Удружење “Параквад ВШ”
обезбедило је акумулатор за
електромоторна инвалидска
колица за свог члана.
Вршчани
су
показали
изузетну хуманост својим
учешћем
у
поменутој
акцији која траје већ пар
година. Наиме, сакупљањем
пластичних
чепова
свих
врста, њиховом продајом,
обезбеђују се средства за
помоћ члановима “Параквада
ВШ”, за набавку потребних
помагала, како би се олакшала
свакодневица особама са
инвалидитетом.
-Драго нам је да ова
наша акција и даље живи,

каже
Драган
Виторовић,
председник
Удружења
“Параквад
ВШ”.
Желим
још једном да се захвалим
свим грађанима, фирмама,
установама, које учествују у
нашим хуманим акцијама, јер
је њихова мала помоћ за наше
чланове велика. Сакупљено је
572 кг или 257.400 пластичних
чепова. Александра Митић,
Владан Ђонин и Љупка Цуцуљ
донирали су 5.000 динара тако
да је скупљено укупно 25.000
динара.
Заједничким трудом решен
је проблем члана Удружења
“Параквад ВШ”, набављен је
акумулатор за електромоторна
инвалидска колица.
Ј.Е.

Обезбеђен акумулатор за инвалидска колица
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АНСАМБЛИ СА ТРИ КОНТИЕНТА ПРЕДСТАВИЛИ СЕ НА 20. ФЕСТИВАЛУ

Протеклу недељу у Вршцу
је обележио јубиларни 20.
Међународни
фестивал
фоклора „Вршачки венац“.
Током четири фестивалска
дана,
љубитељима
традиционалне песме и игре
представили су се ансамбли
из Аргентине, Чешке, Кине,
Колумбије,
Порторика,
Португала и Румуније, два
врхунска ансамбла из Србије
(Богатић и Ужице), као и два
културно уметничка друштва
из Вршца (ГКУД „Лаза Нанчић
– Вршачки виногради“ и КУД
„Грозд“). Као и протеклих
година,
највећу
пажњу
привукли
су
егзотични
ансамбли далеких култура,
али је публика подједнако
уживала и у програму осталих
учесника.
Фестивал
је
почео
т р а д и ц и о н а л н о м
фестивалском
поворком
кроз
центар
града,
затим је уследио пријем
представника
ансамбала
код
градоначелнице,
а
онда и званично отварање
фестивала на Градском тргу.
- Поносна сам што сам
на челу једне младе екипе

foto:Барбара Весин Стојић

ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“

и што заједно градимо овај
диван фестивал – рекла је
Олга Петров, директорка
„Вршачког венца“, отварајући
јубиларни фестивал, и додала
да се нада да ће фестивал
трајати још много година.

- Традиција овог фестивала
потврђује да је Вршац град
отвореног срца, а Вршчани
сјајни домаћини. Уз песму и
игру, „Вршачки венац“ слави
живот и све различитости.
Нека дани фестивала буду

подсетник да никада не треба
да заборавимо своје корене и
да увек морамо да уважавамо
једни друге – поручила
је
Драгана
Митровић,
градоначелница Вршца.
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. До сада је угостио
више од 500 ансамбала који
су представили културу и
традицију земаља са пет
континената. 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, што
је и ове године био случај. У
оквиру пратећег програма,
одржана је радионица –
учење српских народних
игара, изложба„Шангај–Кина“,
и етно-сајам у организацији
ТОВ-а.
Покровитељ овогодишњег
Фестивала био је Град Вршац,
а организатор Културни
центар Вршац.
Т.С.

ЗАВРШЕНА ОБА УПИСНА КРУГА ЗА ПРВЕ РАЗРЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ

ОСТАЛО ЈОШ ПО НЕКО СЛОБОДНО МЕСТО

Основци
матуранти
имали
су два уписна рока за место у
средњошколским клупама. Први је
обављен 4. и 5. јула, а други круг 7.
јула. Резултати су сумирани и остало
је још по неко празно место за
средњошколце прваке.
У Хемијско-медицинској школи
планирано је да се упише укупно 169
ученика на седам профила на којима
школовање траје четири године. Код
медицинских сестара –техничара
попуњено је свих 30 предвиђених
места у првом кругу.
После другог уписног
рока, 7. јула, остало је око тридесетак
слободних
места
у
четири
одељења, каже Вељко Стојановић,
директор
Хемијско-медицинске
школе. Остало је код хемијских
лабораната и техничара индустријске
фармацеутске технологије. Иначе,
формирано је седам одељења првих
разреда, колико је и планирано.

Преостала места могу да се попуне
током лета или почетком септембра, а
врата Школе су непрекидно отворена
за све заинтересоване.
Тамара
Пешић,
директорка
Гимназије „Борислав Петров Браца“,
подсећа да постоје три смера у овој
образовној установи, као и да је
једина средња школа у граду у којој
се настава одржава на два језика,
српском и румунском. Природноматематички смер, два одељења,
60 места, попуњено је већ у првом
уписном кругу. После другог рока,
остало је 7 слободних места на
друштвено-језичком смеру, као и 14
на општем смеру где се настава одвија
на румунском језику.
Срђан
Клиска,
директор
Пољопривредне школе Вршац,
наглашава да је овогодишњи упис
најбољи током последњих година.
Очекујем да ће до 1.
септембра све клупе у првим

разредима бити попуњене, каже
директор Клиска. После другог
уписног рока, 7. јула, остало је
девет слобоних места: три на
смеру
руковаоци-механичати
пољопривредне
технике
(трогодишње школовање) и шест
места у четворогодишњем школовању

У ТОКУ ЈЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ЂАКА У ДОМ УЧЕНИКА У ВРШЦУ

на смеру пољопривредни техничар.
Стигле су већ неке молбе за поменута
слободна места, тако да очекујемо да
ће у први разред нове школске године
2017-2018. кренути максимиалан број
ученика, 120.
Задовољство око уписа првака не
крије ни Жељко Ивковић, директор

Школског центра Никола Тесла, који
каже да је велико интересовање ђака
било и очекивано.
После другог уписног рока
остало је још пет слободних места и
то у одељењу електро инсталатера,
наглашава директор Ивковић. Реч је о
трогодишњем школовању. До почетка
нове школске године биће попуњена
и та преостала слободна места.
У Школском центру Никола
Тесла попуњена су сва планирана
одељења и то машински техничар
моторних возила, машински техничар
за компјутерско конструисање,
финансијски
администратор,
а из подручја електротехнике:
електротехничар
рачунара,
електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје и електротехничар
аутоматике. У одељењу електро
инсталатера ђаке чека пет слободних
клупа.
Ј.Е.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 17. ЈУЛИ

Остало
је
још
мало времена за све
заинтересоване да предају
потребну
документацију
како би конкурисали за
смештај у Дому ученика
средњих школа у Вршцу.
Поменута
установа
расписала је конкурс за
пријем ученика на смештај
и исхрану за школску
2017/2018. годину.
Како сазнајемо у Дому
ученика, реч је о првом
уписном року, који траје од 4.
до 17. јула, а на располагању
је 144 места од укупног
капацитета који чини 160
места. Део од 10 одсто
смештајног капацитета Дома

ученика опредељен је за ђаке
из осетљивих друштвених
група, те ће тако преосталих
16 места бити попуњено
поменутом
категоријом
ученика. Уколико преостане
неко од ових 16 места, биће
касније попуњено ђацима
који су остали испод црте
у првом уписном року и
вршиће се према редоследу
са ранг листе. Пријављивање
кандидата из осетљивих
друштвених група и ђака који
нису добили смештај у првој
расподели за преостала
слободна места биће од 21.
до 25. августа.
О томе шта све садржи
потребна
документација

за конкурисање за домско
место, заинтересовани се
могу обавестити директно
у Дому ученика, као и на
сајту и фејсбук страници
ове установе. На поменутим
местима биће истакнути и
резултати првог уписног
рока и то врло брзо по
завршетку конкурса – 17.
јула после 13 часова.
Иначе, право на смештај
и исхрану у Дому имају
редовни ученици средњих
школа у Вршцу који су
држављани
Републике
Србије, а који немају
пребивалиште на територији
Града Вршца.
Ј.Е.

КУЛТУРА
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У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН „ХИГИЈЕНА НЕСЕЋАЊА“

НОВО ДРУЖЕЊЕ ВРШЧАНА СА
МАРЧЕЛОМ
VIN

PING

У Удружењу „Тачка сусретања“
прошлог петка одржана је
промоција
књиге „Хигијена
несећања“ познатог музичара
и књижевника Марка Шелића
Марчела. У питању је први
том другог дела трилогије под
називом „Малтерего“, објављене
у издању Лагуне, а вршачка
публика имала је прилику да
се са новом књигом упозна
прва, одмах након београдске
промоције. Поред аутора, о
књизи су говорили и књижевник
Павле Зелић и модераторка
вечери Жељана Петровић. За
музичку пратњу био је задужен
„Тирамису бенд“.
За Зелића, Марчело није само
српски, већ и светски књижевник,
јер су његови књижевни јунаци
универзално разумљиви, иако

имају
све
карактеристике
нашег поднебља. Зелић сматра
да Шелићева проза говори о
људској суштини и превазилази
дневну актуелност.
Према
речима
критике,
нови роман Марка Шелића
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.
Марчело је Вршчанима обећао
и ново дружење, крајем године.
Објављивање
другог
тома
„Хигијене несећања“ најављено

ПУТОПИС О ИНДИЈИ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

је за 30. новембар, а према
Марчеловим речима, Вршчани
ће поново имати прилику да се
први упознају са новом књигом
након београдске публике.
Марко
Шелић
Марчело
објавио је четири студијска
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.

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

Т.С.

КРОЗ ХИМАЛАЈЕ ПУТЕВИМА
РУСКИХ ИСТРАЖИВАЧА

У четвртак 27. јула, од 19:30, у
сали биоскопа Културног центра
Вршац, Еколошко удружење „Авалон“
презентоваће путопис „Кроз Хималаје
путевима руских истраживача“.
Овај усмени путопис, радиестезисте
Зорана Миленковића, садржаће бројна
запажања и фотографије Ладака,
покрајине на самом северу Индије,
где су пре свега руски истраживачи,
посећујући будистичке манастире,
одгонетали веродостојност врло
занимљивих теза о вези између
тих крајева и хришћанства. Поред
тога, Миленковић ће презентовати
и резултате својих радијестезијских
истраживања које је тамо спроводио.
Исто путовање било је инспирација
и за двадесетоминутни филм: „Искорак
– Индија и Тибет“, аутора Будимира
Бабића и Даниела Неде који ће, такође,
бити приказан. Осим Ладака овај филм
обухвата и занимљиве дестинације
из још неколико јужнијих индијских
покрајина.
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МАНИФЕС ТАЦИЈА КОЈОМ ЈЕ ОБЕ ЛЕЖЕНО 200 ГОДИНА ОД БОРАВК А СРПСКОГ ВОЖ Д А У ВРШЦУ ПРЕ ДС ТАВИЛА НИЗ ЗАНИМ ЉИ

“Карађорђеви дани у Вршцу” почели су пројекцијом
немог филма “Живот и дела бесмртног Вожда Карађорђа”
из 1911. године. Покретне слике употпуњене су музиком
наших познатих композитора из тог периода (Корнелије
Станковић, Петар Коњовић, Даворин Јенко и Миленко
Пауновић).
Сала је била пуна представника свих генерација. Од
деце која су дошла са родитељима, па до госпође Вуков
која је у деветој деценији живота.
Друге вечери манифестације професор др Малиша
Станојевић, књижевник и књижевни историчар, аутор
књиге “Трагом српског вожда”, одржао је занимљиво
предавање на тему “Карађорђе - историјски вожд и
литерарни јунак”.
Предавање је одржано у Духовном центру “Свети
Теодор Вршачки” који се налази у дворишту Стеријине
куће. Професор је говорио и о споменицима Вожду
Карађорђу, јер је у подизању једног од њих и сам
учествовао 2004. године, као члан Одбора за подизање
споменика Вожду у селу Вишевцу, месту Карађорђевог
рођења.
Приказан је и играни филм о убиству Вожда Карађорђа
“Црна зора”. Гледаоци су после пројекције могли да чују
и разговор са глумцем и продуцентом филма Иваном
Вучковићем.
Ивањданској Светој Литургији, на којој је пре тачно
200 година био Вожд Карађорђе, присуствовао је глумац
Иван Вучковић у лику Карађорђа. Литургија је одржана
у Саборном храму Светог Оца Николаја. На месту на коме
ће бити постављен споменик Иван Вучковић је наступио
заједно са женском изворном певачком групом ГКУД-а
“Лаза Нанчић” - Вршачки виногради, у Порти Саборног
храма Светог Оца Николаја.
У суботу 8. јула у дворишту зграде “Два пиштоља” у
оквиру манифестације “Карађорђеви дани у Вршцу”
одржан је велики сценски спектакл под бакљама.
Сценски приказ драме “Вожд” Ивана Студена под
називом “Карађорђе, којекуде” у аутентичном простору
где је боравио и сам Вожд Карађорђе пре тачно 200
година извели су глумци: Иван Вучковић, Небојша
Милосављевић и Младен Милић, а вокална солисткиња
Милица Цонић предивним изворним народним песмама
обогатила је овај приказ. Пројекција велике Вождове
слике, преко целе фасаде зграде, бакље и предивна
публика употпунили су атмосферу ове вечери коју ће
многи дуго, дуго памтити. Био је то празник и за очи и
уши, али пре свега - за срце и душу.
По завршетку представе посетиоци су уживали уз
освежавајућа пића и живу свирку “Санс бенд”-а.
У недељу 9. јула организована је пројекција
документарног филма “Краљевски топ - Историја српске
круне”.
Филм је документарно-историјског жанра, говори
о настанку и драматичној судбини последње српске
круне и пратећих регалија, изливених од Вождовог топа
из Првог Српског Устанка. У позадини приче прати и
друштвено политичке прилике у Србији али и читавој
Европи, објашњавајући значај очувања овог знамења
као симбола слободе и државности српског народа.
Истраживање о овој причи трајало је скоро три
године. За филм је коришћена и музика из тога времена,
чији композитори су Мокрањац, Бинички, Коњовић или
Славенски.
Кроз обиље архивског материјала филм баца
светлост на кључне историјске догађаје двадесетог века,
откривајући и оне мање познате историјске чињенице.
Награђен
је
на
Међународном
фестивалу
документарног филма у Великој Плани, првом наградом
у области историје.
На свечаној академији “Православни витез: Георгије
Петровић - Карађорђе” у Народном позоришту “Стерија”
у Вршцу, организованој поводом великог јубилеја - 200
година од Карађорђевог боравка у Вршцу, учествовали
су: Женска изворна певачка група ГКУД-а “Лаза Нанчић
- Вршачки виногради”, песникиња Нађа Бранков,
Драгољуб Влаховић и Зоран Вучетић.
За све који су пропустили неко од ових дешавања
“Вршачка кула” у фоторепортажи преноси делић
атмосфере.

“КАРАЂОРЂЕВИ ДАНИ У В
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SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE A MUZSLAI HATÁRBAN

Az arató fesztivál jegyében
A
nyár kezdete június 24 –e,
Szent Iván –nap ünnepe,
egyben keresztelő Szent
János emléknapja, akit Búza vágó Szent Jánosnak is neveznek.
Ezt követi Szent Péter és Pál
napja, az aratás jelképes kezdete. Ha e napon, őseink nem kezdték meg az aratást, akkor július 2 –án Sarlós Boldogasszony
napján bisztosan megkezdték a
búza betakarítását. Muzslyán is
így volt ez valamikor. Éveken
keresztül tiszteletben tartva e
szép ünnepet, az idén immár 34.
alkalommal tartottak aratóversenyt a helybeli réten, ott ahol
valamikor százával sorakosztak
a szebbnél- szebb tanyák, de ebből mára igen kevés maradt meg.
Az egyik közülük a Müler János
tulajdonában levő Poni tanya,

Játszóházak
Nagybecskereken
és Nezsényben

P

„

tek. A hazai versenyzőkön kívül
a romániai Ótelekröl , a magyarországri Szarvasról valamint a
szlovéniai Ptuj helységből is beneveztek a muzslyai versenyre.
A helybeli aratókat hét csapat képviselte, e csapatok közül
az egyik a nyugdíjasok csapata
volt melynek tagjai Sörös Ilona és
Csányi Verica valamint Orbán István és Eman Pál voltak. Ez alkalommal az ő csapatuk tagja Eman Pál, azaz Pali bácsi volt a legidősebb kaszáló, aki derekasan
helytállt a többi arató közöt. Cserépaljárol egy női csapat érkezett.
A versenyzők, bemutatták a
kenyérgabona betakaritásának
kezdetét, ezt követően kezdődött meg a levágott búza hazahordása a búzatáblákról a gazdasági udvarba, melyet a cséplés követett. A parasztembereknek az életében ez volt a legnehezebb munka. A lecséplt búza
ezt követően a családi ház padlására került.
A vendégeket az aratást követően közös ebéd várta, amelyet
a muzslyai „Császárkert” magánválalat biztositott, mely mellé a jó
hangulatot Duga István zenekara
bisztosította .

Szent Péter és Pál
napja, az aratás
jelképes kezdete.
Ha e napon, őseink
nem kezdték meg
az aratást, akkor
július 2 –án Sarlós
Boldogasszony napján
bisztosan megkezdték
a búza betakarítását.
ahol az idén rendezték meg az
arató versenyt. Az aratás búzaszenteléssel kezdődött, amelyet Kalapis Sztoján atya végzett.
Az idén a fesztiválon igen
szép számban vettek részt versenyzők Bánátból és Bácskából
is. Összesen huszonkét csapat
mutatta be, hogy hogyanis arattak őseink. A vendégek Tordárol, Székelykevéröl, Erzsébetlakrol, Cserépaljáról, Szabadkárol,
Zentárol, Szentamásrol, Temerinből, Nagybecskerekről érkez-

»Kép és szöveg: Précz István

A SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A BÁNÁTI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK SZERVEZÉSÉBEN

Hetedik alkalommal rendeztek német nyelvi tábort
A

Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola a nemrégiben hetedik alkalommal szervezte meg a tanulók
körében egyre népszerűbb német nyelvi tábort. Az idei táborban mintegy harminc szabadkai, torontálvásárhelyi, tamás-

A FAMÍLIA NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

falvi, magyarittabei, nagybecskereki és muzslyai általános és
középiskolás tanuló vett részt,
akik a nyelvi és nyelvtani játékok, illetve az ötletes műhelymunkák alatt megismerkedhettek a németek kultúrájával, hagyományaival és népi táncával,
valamint bővíthették nyelvtudá-

sukat is. Az idei esemény keretében a fiatalokkal Koppi Juhász
Gabriella és Lóczi Valéria, a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola német szakos tanárnői foglalkoztak. A sorrendben hetedik
német nyelvi tábort a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebb-

ségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, az ausztriai Österraichische
Landsmannschaft Alapítvány,
a Bánáti Magyar Pedagógusok
Egyesülete, a muzslyai Szervó
Mihály Általános Iskola, a Császárkert Kft., a Road Flyers Motorosklub és néhány helyi vállalkozó támogatta. BORBÉLY TIVADAR

ataki János a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke
ünnepélyes keretek között
adott át egy magyar kormányzati támogatásból kialakított mobil játszóházat
Nagybecskereken, június
29-én, amelynek megvalósítását a magyar kormány
230 ezer Ft-tal támogatta. Átadóbeszédében Pataki János köszönetet mondott a Família Nagycsaládos Egyesület önkénteseinek az önzetlen munkájukért, valamint a magyar
kormányzatnak a határon

túli magyarság támogatásáért.A játszótérnek egyelőre
a Boldogasszony Iskolanővérek rendháza ad helyet,
akik Hétvégi Óvodát működtetnek a városban. Tekintettel arra, hogy a Família Nagycsaládos Egyesületnek Nezsényben is szép számú tagsága van, ezt a mobil
szettet – játszóteret – az ottani gyermekek is igénybe
vehetik majd, mert a tervek
szerint a közép-bánáti faluban is felállítják majd.
PALKOVICS MARIKA
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE SZERVEZÉSÉBEN
SZENT LÁSZLÓ LITURGIKUS ÜNNEPE GYŐRBEN
Nagybecskereki Egyházmegyéből egy autóbusznyi hívő vett részt Szent
László liturgikus ünnepén, Győrben. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros,
prímás mutatta be Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli
nunciusa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint a
szomszédos országok püspöki konferenciáinak képviselői, köztük Dr. Német
László SVD nagybecskereki püspök, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi
Püspöki Konferencia elnöke koncelebrálásával.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN
Az idei hittanverseny (esszépályázat) díjazottjai egy muzslyai és három
szajáni csapat volt. Jutalmul a Szent László-zarándokutat kapták
hitoktatóikkal együtt. A zarándoklat három napig tartott, amely magába
foglalta Kőszeg, Győr és Szombathely meglátogatását. A fiatalok a
Nagybecskereki Egyházmegye zarándokaival együtt vettek részt Szent László
liturgikus ünnepén a Győrben tartott ünnepségen.
Szajánból hat tanuló utazott, akik így nyilatkoztak:
Mindannyian izgatottan vártuk az utat, hiszen közülünk csak egy valaki
járt már Győrben. Nem tudtuk, hogyan is néz ki egy zarándokút. Egy
kicsit féltünk, hogy egész nap csak imádkozni fogunk és templomokban
leszünk. Természetesen az imák és a szentmisék mellett bőven jutott idő
városnézésre és egy kis szórakozásra is. Ebben nagy segítségünkre volt Elly
atya, aki örömmel mutatta be nekünk a város nevezetességeit, a kőszegi
verbita missziós ház hatalmas kertjét és persze a legjobb fagylaltozó
helyeket is. Halmai Tibor és kedves neje is mindenben a segítségünkre
voltak, így semmiben sem szenvedtünk hiányt. Nagy élmény volt számunkra
élőben látni Szent László hermáját és a Könnyező Mária képet.
A hosszú utat Elly atya gitáros énekei tették élvezetessé. Az utunk folyamán
új ismeretségekre is szert tettünk, a mi kis csoportunk pedig még jobban
összekovácsolódott. Ezek a közös élmények, emlékek örökre megmaradnak
a szívünkben. Ezért szeretnénk köszönetet mondani a főpásztorunknak Dr.
Német László SVD püspök atyának, aki lehetővé tette számunkra, hogy részt
KÁTITY ENIKŐ
vehessünk ezen a zarándokúton.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем кућу у ул. Југ Богдана,
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
На
продају
реновирани
дворишни станови (двособан +
гарсоњера). Изузетна локација,
погодно за пословни простор. Тел.
061/71-39-82.
Продајем плац на Сребрном
језеру, површина 5,01 ар, власник.
Тел. 064/96-64-709 и 069/211-95-65.
На продају кућа на Гудуричком
путу или замена за стан или мању
кућу у Вршцу или Панчеву.Тел.
064/168-58-94.
Хитно на продају кућа. Тел.
069/512-12-04.
На продају кућа од 120 m2 на
14 ари плаца, струја, вода, плин,
телефон. Вреди погледати. Нови
Козјак. Идеално за пензионере. Без
улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам за стан
кућу од 240 m2, са поткровљем,
гаражом od 30 m2, на плацу од 1000
м2, у Вршцу, Панонска 54. Тел.060/35341-63.
На продају приземна кућа од око
80 m2, на плацу од око 5 ари, ул. Живе
Јовановића 13 у Вршцу. Хитно. Тел.
064/248-76-91 и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 m2 Улица
Светозара Милетића 2 (код школе
„Вук Караџић“)Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан 43 м2,
приземље, у Вршцу, ул. Архитекта
Брашована 8 (код Железничке
станице и Пољопривредне школе)
Звати од 21 до 22.30 сати на тел. 805095
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. 064/45601-05.
Продајем кућу у Гундулићевој 31,
Вршац. Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933 и
063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20 m2. Бул.
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел.
064/429-54-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града.
У ул. Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и
064/27-17-446.
Кућа на продају, на плацу од 500
m2, стан 90 m2, гаража, подрум 50м2,
у Вршцу, ул. Јоргована, код ЈАТ-а,
вода, канализација, струја, телефон,
централно грејање. Цена 40.000 еура.
Тел. 064/12-46-099 и 060/44-56-004.

Продајем апартман на
Златибору, 53 m2, дупчекс, ужи
део града, намештен, укњижен,
паркинг. Може и замена за стан
у Београду. Хитно. Тел. 064/15418-11.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина 800 квадрата са
великим двориштем.
Мењам гарсоњеру у Вршцу
за једнособан стан у Вршцу. Тел.
061/294-11-61.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан
плус гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са
окућницом 100m2 и великом
баштом 1700 m2 у Уљми. Тел.
064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи плац,
струја, вода, плин, канализација.
Повољно. Тел. 064/35-12-026.
У Избишту продајем кућу,
новија градња (приземље и
спрат)100 m2, 18 ари плац, башта
и помоћни објекти, вода, струја.
Тел. 064/456-01-05.
У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус
спрат 100m2, плац 18 ари са
помоћним зградама и баштом.
Тел. 064456-01-05.
Продајем стан 31 m2,строги
центар града, код Владикиног
двора, Данила Илића 2. Тел.
063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ Богдана
18. Нова градња, одмах усељива
без улагања. Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље потез
„Црвенка“, близу града, поред
асфалтног пута за Румунију. Тел.
064/124-75-57 и 013/807-816.
На продају сређена кућа
у Улици Николе Тесле 49. Кућа
има 100 квадрата, такође има
сређено двориште са 2 помоћне
просторије. Цена 38.000 евра. Тел.
064/27-17-446.
Продајем кућу са окућницом
у Избишту, Вељка Радукића 36.
Тел. 064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара у асфалтни
пут Вршац-Влајковац. Тел.
062/511-751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од
335 m2. Кућа је новије градње,
ПВЦ столарија, централно
грејање, паркети, гаража за 2
аута. Могућа замена за стан са
доплатом. Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова градња,
приземље и спрат 100m2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-0105.
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

Број
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помоћним објектима (око
110m2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807m2. Кућа је
легализована, (дневни боравак,
кухиња, две собе, остава,
купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има
пољски wc и бунаре. Налази се
на белоцркванском путу.Тел.
069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и
сателитску антену (Швајцарска).
Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2
саграђена у близини центра
града са мањим двориштем и
две нус просторије.Улица Николе
Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел.
064/27-17-446.
Продајем једноипособан
стан у центру Вршца, 30m2 и
подрум 80 m2, приземље, а може
и одвојено. Тел. 065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на
плацу од 1500 m2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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: 060/6607901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
На продају кућа на
Маргитском насељу новије
градње, на парцели од 350
квадрата. Пвц столарија,
сређена, могућност замене за
стан уз доплату.Тел: 060/6607901, 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: 064/2805862, 013/837-631

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем 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: 060/0229643
Продајем двособан стан
у згради 67 m2 или мењам за
мањи. Цена по договору. Тел.
063/723-76-55.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену,
парно грејање, демит фасада,
укњижена. Може замена за мању
уз доплату. Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно
продајем
укњижену кућу (стан), у Панчеву,
67 m2, у центру града без
посредника, власник. Тел. 064/1323-663 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 060/36-80122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици
Лепе Цвете 5, са 3.000 m² плаца.
Цена по договору. Тел. 065/8360255.
Кућа, спратна, нова, за
продају, плац са кућом 700 m²,
гаража, воћњак, лоза и цвеће.
Тел. 831-631 и 064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000
евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 м2, на великом плацу, плус нус
просторије, летња кухиња. Тел.
064/151-39-19.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно.
Тел. 064/598 - 3898
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
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. 013/2832-536.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
Гарсоњера на продају. Тел.
063/563-277.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
На продају кућа спратна
гаража, саксијско цвеће палне 10
година , лијандери алоја вера.
Тел. 837-631 и 064/280-5862.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел.
013/837-631 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. 061/65-65933 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. 062/88373-04.
На продају стан у центру
града 40 м2, Трг Светог
Теодора 6. Тел. 062/88-37-304.
Продајем
кућу
у
Гундулићевој 23 код Војничког
трга. Кућа има пет соба,
купатило, кухињу и двориште са
нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу.
Цена повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.

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. 060/335-1172.
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:
061/2940-062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена
100 евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем
дворишну
намештену
гарсоњеру.
Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар
града. Цена 90 евра.Тел: 063/1825-995, 013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период.
Тел. 060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на
спрату, нова градња, посебан
улаз, одвојен плин и струја,
има кабловску и интернет. Тел.
063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
једнособан
конфоран стан. Тел. 063/767-5579.
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 064/247-7410.
Издајем гарсоњеру на
Војничком тргу. Тел. 064/122-6129.

РАЗНО

Кошење траве тримером
(договор), продајем фиат „Палио“
караван 1.6 ТНГ, 1999. год., ланчану
електричну тестеру BOSCH (AKE 40S)
нову , продајем бицикл МC KENZI 21
брзина. Тел. 064/19-55-269.
Продајем замрзивач Горење
240л, вертикалан (145 х57 цм),
модел „ZО 102- LUX“ у радном стању
потребна замена термостата. Цена
5.000 дин. Тел. 064/163-0118.
Продајем два трпезаријска
ормана, дводелну судоперу, кауч и
два тв сточића. Тел 061/18-44-316.
На продају два бицикла. Тел.
064/700-24-94.
Часови немачког језика (Бела
Црква), припрема за полагање
А1,А2,Б1 испита на Гете институту.
Тел. 013/853-783.
На продају 12 ланаца земље
прве класе, и велики воћњак
са викенд кућом, све у једном
комплексу. Тел.
066/36-34-36
Договор.
Продајем плац 13,50 ари на
Тари, на малом језеру, село Заовине.
Тел. 063/384-430.
Продајем тросед на развлачење
у француски лежај, мању троделну
витрину са гардеробним орманом,
више врста фотеља. Тел. 807-793 и

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim
ulazom i centralnim grejanjem
u Maloj Americi kod
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Tel: 023/261-431
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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.
Мушкарац, пензионер, тражи
озбиљну жену око 60 година, по
могућности саму. Тел. 062/158-44-39.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно исправне,
у одличном стању и машина за сушење
веша „Еида“ исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.
Купујем старе неисправне плинске
бојлере за делове. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем самоходну косилицу,
бензински мотор.Тел: 061/303-1537
Купујем брилијантне минђуше Тел:
061/303-1537
Купујем замрзивач са фиокама. Тел.
063/733-92-47.
Продајем два телевизора и женски
бицикл. Веома повољно. Тел. 061/60496-46.
Вршим услужно машинско млевење
воћа дуње и јабуке. Тел. 063/11-21-270.
Продајем два половна замрзивача,
исправна. Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем шатор за камповање.
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна шестокрилна
врата од пуног дрвета. Димензије
285х380 цм. Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена спремала
би по кућама и служила старије особе.
Тел. 065/542-20-82
Дајем часове енглеског, преводим
са енглеског, услужно радим дизајн и
припрему за штампу, израђујем слике,
графике и др. Уметничка дела, продајем
гардеробу 55кг на више! Тел. 069/62-6699 ; 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 832027.
Продајем скенер А4 формата без
кабла и пуњача и један ЦД плејер. Цена
по договору. Хитно и повољно. Тел.
069/266-99, 063/74-22-013 и 013/835-129.
На продају велики круњач„Чаковец“
и два плуга једнобразни и двобразни.
Тел. 062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла дрвене
прозоре са пластичним ролетнама,
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 063/18716-73 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. 064/477-2840 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче “Иколаин“. Инфрацрвени
зраци снаге 800W, еко – чисто. Тел.
065/33-55-343.
Продајем електрични котао од ЕВК
9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, гаранција до
децембра 2017. произвођач ИМПРО. Тел.

065/33-55-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
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.
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 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.
Продајем
три
дрвена
двокрилна прозора. Тел. 893-116 и
063/85-73-135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад.
Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре за
купус од 120 л. коришћено једну
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806527.
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. 064/11-95384 и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем
фрижидер,
електрични шпорет, регал, сто
за телевизор, мали прозор са
шалоном, кревет за једну особу
без мадраца, витрину за књигедве
дводелне судопере. Тел. 061/18-44316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807793.
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица пећ,
плински сат и редуктор, бутан боца
од 5 кг и 3кг, патике кожне број 44,
бунда крзнена женска број 42, јакну
женску кожну број 44. Тел. 064/16858-94.
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 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор„Лабин прогрес“ 14
кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном
стању, 3 комада са старијим
гумама. Тел. 064/130-84-90.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са
ласерским штампачем идва тучана
радијатора са по двадесет ребара.
Тел. 063/862-97-49.
Продајем замрзивач сандучар
дрвени регал са столом, шиваћу
машину„Багат“ и вунени тепих. Тел.
064/18-65-244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-52-44
Продајем
четвороделни
регал, дводелну судоперу, т.
Креденац, два тв сточића. Комоду
за постељину, мали прозор са
шалоном, кревет без мадраца,
витрину за књиге, кауч. Тел. 061/1844-316.
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

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 5. до 11. јула у матичну књигу умрлих за матично подручје Вршац уписано
је 13 лице: Стојан Томић (1930.), Миодраг Белић (1947), Радосава Поштин (1929.), Иван Милин
(1948.), Зорка Миросављев (1923.), Мане Миљковић (1936.), Васиљ Стаменић (1950.), Чедомир
Тодоровић (1942.), Зорка Дмитровић (1931.), Владимир Крунић (1943.), Драгиња Кричак
(1936.), Јоца Дивљаков (1952.), Милутин Јовић (1952.).

знања. Веома повољно!. Тел.
064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000 дин.
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке „Адидас“
40-41, очуване , повољно. Тел.
013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица, две
фотеље, тросед, врата дрвена,
електрични шпорет и кухињске
радне делове. Тел. 013/833-806 и
064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач 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. 064/429-0614.
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. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима, добро
очувана. Повољно. Тел: 064/5983898
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. 064/197-90-69.
Продајем шиваћу машину Ружа
штеп – кофер и плинску алфа пећ.
Тел. 013/839-680 и 060-0839-680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно! Тел.
064/170-57-34.
Продајем стилски сто и столице,
диван
(отоман),
шифоњер,
комбиновани шпорет, кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 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.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.

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. 060/55515-67.
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. 013/806940 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. 064/16301-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
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ПРИЧА О НАЈЛЕПШЕМ ВИДУ ПОСВЕЋЕНОСТИ
– ВЕЧНОЈ ЉУБАВИ

Нови роман Николаса Спаркса
„Спасавање“ доноси причу о добровољном
ватрогасцу Тејлору Макејдену који се излаже
великим опасностима да би спасао људске
животе. Постоји, међутим, нешто са чим није
у стању да се суочи – не може да се заљуби.
Човек који радо прискаче у помоћ женама
у невољи неминовно их напушта чим од
њега пожеле нешто више. А онда једног дана
страшна олуја погађа његов мали јужњачки
град и Тејлор у смрсканом аутомобилу
проналази младу самохрану мајку Дениз

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ „СПАСАВАЊЕ“

Вршачка кула и Издавачка кућа Лагуна награђују књигом „Спасавање“
аутора Николаса Спаркса, прва два читаоца која се јаве на и-мејл адресу
citajmokulu@gmail.com. Ваше и-мејлове очекујемо до среде, 19. јула у 12
часова. Потребно је да у и-мејлу наведете своје личне податке, а редакција
ће најбрже читаоце контактирати поводом преузимања награде.
Холтон. Када јој се врати свест, Тејлор креће
у потрагу за њеним сином који је нестао –
и за њега ће ово спасавање бити потпуно
другачије од свих претходних. Овог пута ће
морати да отвори врата своје прошлости,
која је бол снажно залупила. Уз Дениз ће

пожелети да се срцем и душом преда вечној
љубави.
Роман „Спасавање“ можете пронаћи
у свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари www.
delfi.rs и на сајту www.laguna.rs.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 75, 4. АПРИЛ 1981.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Новину у здравственој заштити деце свакако
представља организована посета педијатра дечјим
установама у граду. Наиме, од јануара месеца сваке среде
др Мирослава Дункел посећује малишане, смештене у
установама „Миле Матејић“ за целодневни и полудневни
боравак у улици Ђуре Јакшића, Жарка Зрењанина и на
Брегу. Прегледом свих малишана у поменута три вртића
докторка Дункел у великом мери превентивно делује. Без
бојазни и суза ( то је честа слика у Дечијем диспанзеру)
деца прилазе тета Мири да им она само послуша рад срца
и погледа грло, јер навикли су на сусрете са њом.
Рад је организован у време када родитељи долазе
по децу, што ми омогућава да се са њима консултујем
и посаветујем их на лицу места о здрављу њихових
малишана – каже др Дункел.

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”.

НАЈДРАЖИ ПАЦИЈЕНТИ

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (79)

II КЊИГА

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА17, БРОЈ 258, 24. АПРИЛ 1991.

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

ЈЕЗЕРО, ТРОТОАРИ, ВОДОВОД...

На последњој седници Управног одбора Друштвеног фонда
грађевинског земљишта (председавао је Коста Самоилов), одлучено
је шта ће се најпре реконструисати од комуналних објеката у 1991.
години.
Безмало 6,5 милиона динара биће уложено за израду косина
и тротоара на Језеру, затим тротоара у Змај Јовиној улици (од Трга
Саве Ковачевића до Јаше Томића), Иве Лоле Рибара (од Стеријине до
Жарка Зрењанина), Жарка Зрењанина (од Димитрија Туцовића до
броја 79). Биће урађена и улична расвета у Првомајској (продужетак)
и Карпатској (продужетак), и набавиће се корпе за отпатке, клупе за
језеро, као и материјал за израду великих (белих) клупа у Градском
парку.
За овај новац предвиђено је и подизање бунарске
кућице на изворишту воде у Павлишу, цевовода у Павлишу,
као и постављање другог паралелног електровода.
Иначе, чланови Управног одбора упознати су са планом
финансирања изградње канализације из средстава
самодоприноса. Поред црпне станице у улици Ђуре
Цвејића, канализационе цеви биће коначно постављене
у улици Црног Јована. Вредност ових радова износи
2.844.939 динара.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26, БРОЈ 483, 18. МАЈ 2001.

„ЛЕТЕЋИ ДОКТОР“

Пилотска академија ЈАТ-а је један од симбола Вршца.
Велики број странаца је на вршачком небу доживео своје
„ваздушно крштење“. Тренутно ова установа има тридесетак
полазника. Један од њих је двадесетседмогодишњи Талал
Мохамед Колан, држављанин Либије.
У мојој земљи ова Академија ужива велики углед.
Дошао сам у Вршац трагом породичне традиције . Рођени
брат Фарук и брат од ујака су је већ завршили, прича
Талал и додаје да му је отац после завршеног медицинског
факултета понудио да оде у Енглеску на специјализацију. Он
је изабрао да дође овде и заврши курс за професионалног
пилота. Љубав према летењу је наследио од ујака, који је
пуковник авијације Либије.
Ваш град је веома леп и угодан, људи су дивни
и пријатељски настројени. После бучног и пуног гужве
Триполија, мирноћа која овде влада прија. Пошто је мој брат
Фарук овде од 1992. године, он има пуно познаника у граду.
Непознавање вашег језика као и недостатак слободног
времена спречавају ме да упознам више Вршчана.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

XII ОДЕЉАК
1778-1790.

Но ипак ћемо споменути, да
је Вршац за ове, нове периоде
уживао извесне повластице у
жупанији. Тако знамо, кад је,
после смрти Јосифа II, уставност
поново заведена, да је жупанијска
конгрегација
у
Тамишграду,
која је све до 1848. означавала
цену храмана у овој жупанији,
утврђивала за Вршац свагда
засебну лимитацију 1).
И ако је политичко устројство
промењено, „банатски рударски
дистрикт“ камо је, као што смо
видели, спадао и Вршац са
околином, остао је и надаље. Када
је оно гроф Зичи предложио, да се
продаду Коморска добра у јужној
Угарској, - почем би, за случај да се
управљају сопственим режимом,
трошкови
око
издржавања
прогутали већи део прихода, а
и издавања под закуп не би се
плаћало, на против камата, која
би продајом допала комори,
била би чиста добит, - налазимо и
Вршац међу оним добрима, која
су како по жељи Зичија, тако и
по жељи комесара за поновно
придруживање, грофа Ницкога,
изузетно ваљала остати под
комором 2).
Што је Вршац и надаље остао
под комором, било је од не
малог значаја. Вршац је млого
допринео да се провијантише
рударски дистрикт. Десетак, који
се овде прикупљао, Вршчани су
сами односили у рударска места
Оравицу, Догњачу, Саску, Молдаву
и т.д. Према овоме, Вршац је био
животни услов за ове рударске
градове.
Предлог Ницког примљен је
горе , те тако Вршац није продат.
Напротив једним рескриптом
дворске коморе, од 28. новембра
1780. наређена је предаја
споменутих добара, наиме Вршца,
Карашева, Русова, Физеша и
Коморишта, заједно са спахијским
повластицама, рударској власти у
Оравици 3).
Вршац је тада био значајан
саставак коморских добара јужне
1)
Архиве.
2)
39.
3)

Акта из белоцркванске вар.
Czoernig: Ethnografie, sv. III. Str
Pesty Er.: Krassó vármegye történe,

ДОБА ЈОСИФА II

Угарске. У њему беше седиште кр.
главног звања , које се састојало
из једног управитељског и
рентског звања. Оно је подносило
своје рачуне рударској управи
у Оравици. Осим тога, у Вршцу
се налазио филијал коморског
стоваришта соли, и филијала
царинског звања (Dreissigstamt).
Старање о добрима, која
сачињаваху „банатски рударски
дистрикт“, поверено је било
рударској управи у Тамишграду. За
начеоника ове упрве постављен
је 1780. гроф Петар Реваји, који је
пре тога био саветник шћавничке
коморе 4).
По
једној
„процени
монтанистичких добара Немачког
и Српског Вршца у Тамишградској
жупанији“ од 25. априла 1781., коју
је написао„кр. коморско земаљско
књиговодство“, тадашњи доходак
Вршца износио је 18.743 ф. 25
11/16 н., према томе закупнина је
била 346.635 ф 54 1/16 нов. 5).
1783. бројала је немачка
општина, заједно са „јавним
здањима“, 547 домова, којима
је припадало 18 читавих, 166

полутина, 181 четвртина и 116
осмина конститутивних сесија.
Напротив,
српска
општина
бројала је , заједно са црквама,
владичанским двором, дућанима
и споредним зградама 915 домова
са 69 читавих, 181 полутином, 242
четвртине и 130 осмина сесија
6). Број становника с кућама а
без земље износио је у обојим
општинама, 1781. , 317. Осим тога,
обе општине имале су исте године
3027 ½ ланаца винограда и 871
7/16 ланаца воћњака. Још је било
6 сувача са 8 камена 7).
Вршац је био тада још
коморско
добро
и
свака
општина имала је своје местно
начелништво. У политичком и
јуридичком погледу њиме је
управљала господска столица
(sedes dominalis), која се сваке
године периодично састајала.
Уз припомоћ придодатих им
сузаклетника, немачки и српски
кнез обдржавали су поредак у
општини и извршавали су налоге,
којји си им стизали од жупаније
као политичког и коморе као
патримонијалног суда. 8).

sv. II. polovina I. str. 260
4)
Szentkláray: Száz év, sv. I.str. 417.
5)
Инструменат процене, који се
храни у архиви тамишгр. Финансијске управе.
6)
Архива финансијске управе у

Тамишграду, фасц.:“Werschetzer Regulirung
1795.“
7)
Инструмент процене, који се
храни у архиви тамишградске финансијске
управе.
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ТАЈНА ДУГОВЕЧНОСТИ

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. Мој не тако савршени живот, Софи
Кинсела

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

ПОСТОЈИ ЛИ ВЕЗА ИЗМЕЂУ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И ДУЖИНE ЖИВОТА?

Висок ниво количника
интелигенције у детињству и
током адолесцентног периода,
како статистички подаци
говоре, повезан је са дужим
животним веком. Такође, мања
је вероватноћа да може да се
умре од 15 врста рака, болести
срца и неуродегенеративних
болести, тврде најновије научне
студије.
„Одавно смо сумњали да
постоји веза између количника
интелигенције и дуговечности.
Генерално гледано, сматрало се
да људи са вишим количником
интелигенције живе мало дуже
од људи са средњим или ниским.
Проблем је био што нисмо
имали довољно прикупљених
података који би ово доказали,
оваква посматрања рађена су
само за мушкарце који су били
у узрасту за мобилизацију”,
прокоментарисао
је
ове
најновије резултате стручњак
са Каролинског института у
Стокхолму Данијел Фалкстед,
објавиле су РИА Новости.
Историја
тестова
за
одређивање висине количника
интелигенције почела је 1904.
године, када је британски
психолог Чарлс Спирмен
изнео идеју да је за резултат
на тестовима интелигенције
одговорна једна јединствена
психичка снага коју је назвао

ге фактор. Она је резултат
примене тада нове статистичке
методе факторске анализе која
му је показала да резултати
тестова менталних способности
позитивно корелирају. То га је
уверило да иза „интелигентног
понашања”
стоји
иста
заједничка предиспозиција.
На основу Спирменовог
рада психолози су почели
да праве тестове и упитнике
којим би измерили количник
интелигенције.
Различите
студије су показале везу између

IQ са наслеђем, друштвеноекономским
факторима,
полом. Последњих година,
многи научници почели су
да сумњају да IQ у детињству
истински одражава потенцијал
за људски развој и предвиђа
успех човека у будућности,
пошто он може драматично да
се мења у детињству и периоду
адолесценције и то из године у
годину.
Ијан Дири са Универзитета
у Единбургу и његове колеге
открили су везу између

IQ и дужег животног века,
сумирајући
резултате
вишедеценијских истраживања
у Шкотској од 1947. па све до
децембра 2015. године.
У овом пројекту учествовало
је више од 65.000 Шкота,
рођених 1936. године. Уз тест
интелигенције њима су редовно
рађени комплетни лекарски
прегледи.
Посматрања
учесника прекидана су само
када је више од половине
умрло природном смрћу или је
смрт уследила због несрећног
случаја.
Испоставило се да су људи
чији је IQ био 15 поена изнад
нормалног у 30 одсто случајева
ређе умирали од рака плућа
него остатак Шкота. Слична
веза уочена је и са васкуларним
болестима и раком желуца
– са повећањем количника
интелигенције
вероватноћа
њиховог развоја смањила се
за 25 одсто а мождани удар и
неуродегенеративе
болести
биле су ређе за 15 до 20 одсто.
Научници сада планирају да
пореде резултате истраживања
са анализом генома, надајући
се да ће им то помоћи да схвате
који гени могу да повежу
дуговечност и високи интелект.
Извор: Политика

МИСТЕРИЈЕ АРХЕОЛОГИЈЕ

У КИНИ ПРОНАЂЕНИ
НЕОБИЧНО ВИСОКИ ЉУДСКИ
КОСТУРИ

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. Дубиоза колектив – Химна
генерације
2. Елевен – Ужурбана гомила
3. Ху си – Насеље
4. Ајри ФМ – Путеви
5. Сара Јо – Немам времена за то

Кинески
археолози
пронашли су на истоку
земље људске костуре
старе 5.000 година, који су,
за време у којем су живели,
„необично високи и јаки”.
Мерења
костију
у
гробовима у провинцији
Шандонг показало је да
је висина најмање једног
од њих била 1,9 метара,
а осталих 1,8 метара,
известила
је
кинеска
агенција Синхуа.
„То тврдимо на основу
структуре костију. Да су
данас живи вероватно би
били високи 1,9 метара”,
изјавио је Фанг Хуи, шеф
школе историје и културе
на Универзитету Шандонг.
Како
је
наведено,
научници сматрају да су те
особе за своје време биле
малтене џинови.
Археолози већ годину
дана истражују остатке
104 куће, 205 гробница
и 20 жртвених олтара на
локалитету
у
близини
града Јинан, који је

престоница
провинције
Шандонг, а остаци потичу
из касног неолита. На
основу
налаза,
виши
људи су били пронађени
у
већим
гробницама,
највероватније
јер
су

имали виши друштвени
статус и могли да обезбеде
бољу храну.
За локалитет на коме
су
пронађени
остаци
„џинова” верује се да је био
политички, економски и

културни центар северног
дела провинције Шандонг.
Просечна
висина
данашњих
становника
тог краја је око 1,75
центиметара.
Извор: Политика
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ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ПРИЧЕ (3)
ВИШЕ ОД ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ
Лоренс Лемију није освојио злато на
Олимпијским играма, али јесте у хуманости.
Овај канадски олимпијац водио је у
једриличарској трци у Сеулу 1988. године,
када је приметио да су двојица такмичара
у другој трци, која се паралелно одвијала, у
опасности.
Један од њих паоје у воду и имао је
великих проблема да се услед ветра одржи
на површини.
Лемију је напустио трку и спасао
несрећног колегу. Наравно то је значило
губитак злата, али је награђен Кубертеновом
медаљом за фер плеј и хуманост коју су
добили ретки учесници Олимпијских игара.

МОЖЕ И БЕЗ ЗВЕЦКАЊА
ОРУЖЈЕМ
Јужна и Северна Кореја гледају се
преко црвене линије и ничије земље.
Исти народ, подељен више од пола
века након грађанског рата обично је на
насловним странама због претњи, оптужби,
пропагандних садржаја, а свака прилика
се користи како би се сукобљавала и
доказивала премоћ.
Због тога је једна од невероватнијих
олимпијских прича Сиднеј 2000. У питању
је било оживљавање светог „олимпијског
примирја“ које корене вуче из античког
доба.
Застава је била плава силуета комплетног
полуострва на белој подлози, а спортисти
су продефиловали уз звуке једне корејске
народне песме.
Подељена земља је исто поновила
и 2004. али не и 2008. када се политика
показала јачом од спорта. Причало се да су
се Олимпијски комитети договорили, али да
је политика све стопирала.

ДВОСТРУКИ МАЛЕР
Добитник Кубертенове медаље за фер
плеј: Лоренс Лемију

СУЗЕ ПОБЕДНИКА
Често победници на Олимпијским
играма не могу да задрже сузе радоснице,
такве сцене гледамо стално. Међутим,
понекад бол натера спортисту на сузе
и то никако не треба тумачити као знак
слабости.
Јапански гимнастичар Шун Фуџимото
повредио се на ОИ у Монтреалу 1976.
године, али није пријавио то лекарима нити
тренеру како не би покварио шансе своје
репрезентације за пето екипно злато у низу
на Олимпијским играма.
Он је издржао са повређеним
лигаментима уз велике болове такмичење
на две справе, а каже да га је то натерало
да се максимално концентрише. Проблем
није толико био у вежбању колико у
доскоку. Након сјајне изведбе на круговима
Фуџимото је доскочио поклонио се и затим
онесвестио од болова.
Тада је откривена повреда, а његови
другови су у завршници такмичења
мотивисани
његовим
херојством
одбранили прво место и наставили
доминацију на играма.

Британски тркач Дерек Редмонд није
баш имао среће на Олимпијским играма. Он
је 1988. у Сеулу био принуђен да се повуче
из трке на 400 метара десет минута пре
старта, због повреде Ахилове тетиве.
Четири године касније у Барселони
свим силама је желео медаљу, а са оцем се
договорио да ће завршити трку, ма шта се
догоди. Малерозни Дерек се повредио у
полуфиналу, остао је на стази у сузама.
Његов отац је сишао са трибина, син се
ослонио на његово раме и тако стигао на
метар од циља. Затим је сам прешао циљну
равнину и зарадио овације. Отац Џим је
носио олимпијску бакљу 2012. године, а сам
Дерек је промовисао игре и дух олимпизма.
Иначе, он је остао без пласмана у
Барселони, и поред овација навијача
дисквалификован је због „помоћи“ коју је
имао.

агонији од болова. Њен подвиг је проглашен
за је један од најдирљивијих олимпијских
момената, а тренутак када је тренер донео
на победничко постоље је обишао свет.

КАД САМ ВЕЋ ТУ...
На сав ужас Енглеза њихов најбољи
тенисер сада је Шкот, а први олимпијски
победник у тенису је Ирац. И то,
рекреативац. Наиме Џон Боланд је освојио
злато у синглу и дублу на првим модерним
Олимпијским играма, у Атини.
Он је рекреативно играо тенис, мало се
и такмичио по Лондону где је студирао, а
неколико месеци пре него што су одржане
игре у Атини, на Оксфорду је гостовао један
грчки студент који је одржао предавање
о античким играма. Спријатељио се са
Боландом и позвао га да га посети у Атини.
Ирац је био код пријатеља, који је био и члан
организационог комитета у време док су се
одржавале Олимпијске игре и на наговор
Грка пријавио се за тениски турнир. Освојио
је злато у синглу, а затим и у дублу, са једним
Немцем коме се повредио саиграч из тима.

проблемима у Кентакију и чињеницом да га
нису пустили у један кафе, Али се потукао
са неколицином људи, а огорчен односом
према шампиону бацио је златну медаљу у
реку.
Много је пливача и ронилаца тражило
олимпијско злато, биле су организоване
ронилачке експедиције, али нису дале
резултат.
Сам Али се наругао онима који су
тражили уз ироничну примедбу да током
година више није сигуран да ли је медаљу
бацио у реку или загубио негде да је никад
не нађе.
МОК му је доделио другу 1996. када је
запалио олимпијски пламен.

НЕПОЗНАТИ ПОБЕДНИК

Малерозни олимпијац: Дерек Редмонд

ДУХ НАЂЕ КОМАНЕЧИ

Спортски херој: Шун Фуџимото

Олимпијски подвиг: Кери Струг и тренер Бела Карољи

Американка Кери Стрег оживела је дуг
легенде румунске гимнастике, што и није
чудо, с обзиром да је тренер америчке
гимнастичарке Бела Карољи био и тренер
Нађе Команечи, док није пребегао у САД.
Кери је 1996. повредила чланак током
такмичења у екипној конкуренцији у којој
је домаћин у Атланти водио велику битку са
Румунијом, Кином и Рускиња.
Повређена Кери је извела савршен
прескок и сјајан доскок и донела тиму злато.
Неколико секунди након тога срушила се у

На Олимпијским играма 1900. у Паризу,
Холанђани су пред трку чамаца остали
без кормилара. Пошто им је био потребан
неко нижи ко би могао да стане у чамац,
наговорили су неког дечака из публике.
Он је био толико гласан током трке, и
терао их на највеће напоре, да у њиховом
првом месту, сасвим сигурно има заслуге.
Сликао се са тимом, пошто није још
постојало победничко постоље, а затим
нестао у гужви.
Ни вишегодишњи напори да га пронађу
нису уродили плодом, па је остао једини
непознати победник Олимпијских игара.

ПОТРАГА ЗА ЗЛАТОМ
КАСИЈУСА КЛЕЈА
Једна од великих мистерија је шта се
догодило са златном медаљом Мохамеда
Алија. Као Касијус Клеј, по многима највећи
боксер свих времена је освојио злато у
Риму, 1960.године.
Према легенди, изнервиран расним

Легенда о спортској легенди: Мухамед
Али (Касијус Клеј)
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Р У КО М Е Т
РУКОМЕТНА АКАДЕМИЈА “АНДРЕА ЛЕКИЋ” ОВОГ ЛЕТА ОРГАНИЗОВАНА У ВРШЦУ

ВРШАЦ ИМА ВРХУНСКЕ УСЛОВЕ ЗА
РАЗВОЈ РУКОМЕТНИХ ТАЛЕНАТА

Једна од
најбољих светских
рукометашица,
Андреа Лекић, током
јуна боравила је у
Вршцу где је са својим
сарадницима одржала
пето издање своје
рукометне академије.
Била је то прилика
да са најбољом
играчицом света
2013. у избору Светске
рукометне федерације
поразговарамо и о
кампу и актуелним
рукометним темама.
Шта за тебе значи пројекат
Рукометна
академија
“Андреа Лекић” и шта те је
определило да изабереш
Вршац као овогодишњу
дестинацију?
- Ово је већ пето издање
рукометне академије и то је за
мене невероватан податак јер
немам осећај да је прошло пет
година. Веома сам поносна јер
ми овај пројекат даје неизмерну
наду, срећу и енергију коју
деца пружају. То је можда и
најчистија, највећа и најлепшта
мотивација за рукомет. Мислим
да ми спортисти можемо
још да порадимо на томе,
на свести млађих спортиста.
Мислим да ту ми из рукомета
мало заостајемо за другим
спортовима, улењили смо се
и не пружамо деци онолико
колико бисмо могли, јер мали
је број рукометних кампова
у односу на све друге. Што се
тиче овог кампа, имамо 120
полазника, две смене по 60
деце. Овај камп је најбројнији.
Услови
су
савршени,
Миленијум је најбоља хала
у којој сам тренирала. Хотел
Србија и град Вршац су ми
изашли у сусрет и препознали
лепу причу. То је разлог зашто
смо ове године у Вршцу где
заиста постоје врхунски услови
за стасавање рукометних
талената. И даље ћу се
трудити да деци за седам дана
покажемо рукометне сегменте

колико год смо у могућности.
Радимо максимално озбиљно,
индивидуално на јутарњим
тренинзима, а колективно
поподне. Мислим да је то прави
пут за развој деце. На кампу је
више девојчица. Са дечацима
из Вршца, њих је петнаестак.
Колико
људи
је
ангажовано
у
раду
академије?
- Имамо шест тренера, на
свакој групи по два, јер деца
захтевају потпуну посвећеност.
Имамо
и
кондиционог
тренера и аниматора, а то су
све сарадници какве је данас
тешко и ретко наћи код нас.

светско првенство изборен
победом у двомечу са Италијом,
са новим селектором, новим
системом рада и новим
захтевима. Међутим, треба
да будемо врло опрезни
у изјавама, јер одређени
временски период нисмо
наступале заједно. У септембру
предстоји недеља ЕХФ и
квалификациона
утакмица
за европско првенство, коју
морамо искористити и као
прилику да се спремимо за само
светско првенство у Нмеачкој.
Наша група је врло тешка;
играмо против домаћина,
а ту се налазе још и Кореја,

такмичења, потом слабих
резултата и само једна
осмина финала, у Данској
2015?
- Ја не бих да звучим
нескромно,
али
сматрам
да имамо јако квалитетну
репрезентацију, са добрим
системом и приступом који
Љуба Обрадовић и сам, као
појава, представља. Систем
је кључна реч. То је нешто
што смо имали 2012. и 2013.
године, и након тога је дошло
до пада. Системски морамо да
градимо резултате и морамо
да водимо рачуна о свима,
од најмлађе категорије до

Твој
повратак
у
репрезентацију обрадовао
је све љубитеље рукомета
у Србији. Како сада гледаш
на период ван националног
тима и какав је осећај вратити
се тамо где припадаш?
- После две и по године,
враћам се у репрезентацију,
и непотребно је понављати
колико ме то чини срећном.
Мислим да је Србија на лепом
путу, а потврда је пласман на

Холандија, Камерун и Кина.
Биће јако неизвесна група.
Поента је остварити што бољи
пласман у групи, а даље нас у
другој групи чека укрштање
са моћном Русијом, Бразилом,
Данском и Црном Гором. Све
су то звучна имена. За нас нема
резултата од 2013. године,
што је свима добро познато.
Због тога високо мотивисане
одлазимо на ово светско
првенство јер је неопходно да
репрезентација оствари добре
успехе како би се рукомет у
Србији некако вратио на мапу
успешних спортова, где нас
већ неко време нема. То је
приорет, а даље, као што је
Љуба Обрадовић и рекао, сви
гледамо Токио и Олимпијаду
2020. Можда изгледа далеко
још три године до тада, али
то пролети, ми спортисти
то најбоље знамо. Светско
првенство је сигурно пут
који ће нас водити ка Токију.
Важно је да у децембру пре
свега сви будемо здрави и
да са оптимизмом одемо на
светско првенство које захтева
озбиљну физичку спремност.
На основу чега темељиш
оптимизам имајући у виду
период одсуства са великих

сениорске селекције. Оно што
заиста мислим је да је ово
јако квалитетан састав и да уз
рад и стрпљење можемо да
очекујемо резултате. Мислим
да репрезентација Србије има
јако лепе шансе да рукомет
врати на место на ком је и био.
Да ли је твој и Обрадовићев
повратак
задовољење
спортске правде имајући
у виду да је и он остао без
ангажмана у репрезентацији
после освајања светске
титуле са јуниорима?
- Била сам искрена и рекла
сам неке ствари, али наравно
никада нисам у потпуности
отворила душу. Мислим да
није на мени као спортисти
да причам о томе. Имала сам
велике разлоге, али не бих се
враћала на то, ма колико да
сам дала репрезентацији и
она мени. Све је то узајамно,
никад једносмерно. Опет,
волела бих да то буде залет
ка добрим резултатима, и
више размишљам о томе.
Максимално сам позитивна и
што се тиче самих девојака, све
функционише веома лепо и
озбиљно, а то ме радује.
Играш
у
Македонији
која последњих година

доживљава
експанзију
на клупској сцени. Шта
разликује Македонију од
Србије када је у питању
позиционирање
на
европској рукометној мапи?
Мушка
македонска
репрезентација у последње
време бележи фине резултате,
али суштина је у улагању које је
газда клуба Сергеј Самсоненко
донео у Рукометни клуб
„Вардар“. Свима је добро
познато
да
финансијске
конструкције данас кроје све.
Међутим, систем у „Вардару“,
где сам ја већ четири године,
функционише беспрекорно.
„Вардар“ константно напредује
из године у годину. Људи се
налазе на добрим позицијама.
Мени је рад увек једина основа
за напредак и добре резултате.
Сматрам да пре свега морамо
да се окренемо раду, па да
даље размишљамо о осталим
стварима.
Имала си одличну сезону,
од титуле првака Европе
делио вас је само један
корак. Да ли си задовољна
са те стране?
- Генерално сматрам да
је клупска сезона била јако
успешна. Наравно, остаје
жал за титулом када изгубите
једним голом разлике у
финалу
Лиге
шампиона.
Ипак, сматрам и да је било
мало неспортских ствари у
том финалу. С друге стране,
сезона која је била јако тешка,
ако се има у виду да сам имала
две операције које нису биле
нимало наивне. Веома сам
задовољна својим учинком
и учинком екипе, али опет
сматрам да има простора
за напредак. „Вардар“ мора
да напада сваке године
титулу
Лиге
шампиона,
нама је то просто циљ број
један. Од почетка припрема
свакодневно нам је само то у
глави и сваке године смо све
ближе и ближе. Ове године
смо заиста били јако близу...
Колико вам потешкоћа
ствара то што у македонској
лиги
Вардар
нема
адекватне ривале који би
допринели
одржавању
високог нивоа форме током
целе сезоне?
- То нам задаје много
проблема, слично као што их
има Будућност у црногорској
лиги. Ја бих искрено волела
да видим да је мало почео
тај пројекат СЕХА лиге коју
играмо викендима. Свима
нама је потребан велики број
утакмица како би се екипа
уиграла. Међутим, та лига
је сад кренула, играли смо
турнирски по викендима и
без обзира што су то исте
екипе које су се налазиле,
значи нам много. Ја бих
волела да неки српски тим
заузме место у регионалној
лиги јер стицање искуства је
преко потребно.

Б. Ј.
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