ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. август 2017.

11

БРОЈ

1129
ПЕТАК, 11. август 2017.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLII

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

КЛУБ ЕКСТРЕМНИХ СПОРТОВА “ИЗАЗОВ”
ОРГАНИЗОВАО ТРАДИЦИОНАЛНУ РЕГАТУ НА РЕЦИ
КАРАШ

КАНУОМ У ЛЕТЊУ АВАНТУРУ

РАЗГОВОР СА
КЊИЖЕВНИКОМ:
ГОРАН СКРОБОЊА

НЕПОНОВЉИВЕ
ОСАМДЕСЕТЕ

ДАН СЕЋАЊА НА СВЕ СРБЕ СТРАДАЛЕ И ПРОГНАНЕ У АКЦИЈИ “ОЛУЈА”
стр. 10.

ВУЧИЋ: НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ ЗЛОЧИНАЧКЕ
АКЦИЈЕ ПРОТИВ СРБА
стр. 5.

стр. 12. - 13.

ИНТЕРВЈУ:

РАДМИЛА ТОПАЛОВИЋ
стр. 6. и 7.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •11. август 2017.

НЕПРАВИЛНО
ПАРКИРАНА
УГРОЖАВАЈУ БЕЗБЕДНОСТ ПЕШАКА

ВОЗИЛА

АПЕЛ
ВОЗАЧИМА
Економска јединица Паркинг
сервис
Јавног
комуналног
предузећа
“Други
октобар”
апелује на возаче да правилно
паркирају аутомобиле посебно
код Градског језера. Већина возача
не користи обележена паркинг
места, већ тротоар, што свакако
није прописно. Из „Другог октобра“
подсећају да обележен паркинг код
Градског језера није под наплатом.

Паркирајући аутомобиле на
тротоар, возачи онемогућавају
пешацима да се нормално крећу.
Морају да се спуштају на коловоз, а
кретање путем директно угрожава
безбедност пешака, посебно оних
најмлађих, деце.
Ј.Е.

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ГРАДА ВРШЦА

ОДРЖАНИ „ДАНИ КУШТУЉА 2017“

Традиционална
манифестација
под
називом
“Дани
Куштиља
2017”, одржана је 5. и 6. августа.
Овогодишња
седма
по
реду
манифестација организована је под
покровитељством Месне заједнице
Куштиљ и Града Вршца.
На отварању “Дана Куштиља
2017”, госте је, у име Куштиљана,
поздравио председник села Виорел
Балађан. Том приликом уручио
је, у знак захвалности, признања
гостима из Дете и Граду Вршцу,
чији је представник била Мариана
Голомејић, чланица Градског већа
задужена за образовање.
Током
дводневне
светковине
организован је низ културних,
спортских и забавних догађаја.
Тако је у суботу, одржана
„Гулашијада“, тамичење у припремању
гулаша, али и других традиционалних
јела.
Према речима Мариане Стратулат,
новинарке „Либертатее“, песникиње,
која је била укључена у организацију
куштиљске
феште,
висока
температура није спречила кулинаре
да уживају поред својих котлића, не
одајући тајне спремања свог гулаша.
Учествовало је 15 екипа из
Куштиља, Вршца и околиних места,
као и две екипе из Румуније и Шведске,
каже Стратулат. Тиме је куштиљанска
„Гулашијада” добила међународни
карактер.
Председник
жирија,
Славиша Максимовић, члан Градског
већа задужен за рурални развој, као
и чланови жирија: Јелена Поповић из
Вршца, Марин Меић из Куштиља и Ана
Мариа Банга из Дете оценили су јела
мајстора кулинарства. Одлучили су да
уруче прву награду екипи „Јонике и

ОБУСТАВЉЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ СРБИЈА - РУМУНИЈА

„РУМУНАЦ“ НЕ САОБРАЋА
ОД 1. АВГУСТА

„Румунац“, како су путници
обично звали међународни
путнички воз који је саобраћао
на релацији Београд-ВршацТемишвар- Букурешт, укинут
је од 1. августа. Маршута
је касније, пре пар година,
скраћена до Темишвара. Иначе,
овај воз имао je свакодневно
два поласка.
Разлог због кога више
не
саобраћаја
поменути
међународни воз јесте неуспели
договор
о
међународном
путничком
железничком
саобраћају између Железница
Румуније и “Србије Воза”.
Како наводи извор БизЛајф
(BizLife) преговори се односе
на билатералне услове, на
тарифске услове, где обе
железничке управе морају
задовољити
неке
своје
критеријуме.

- Није постигнут договор и
с обзиром на то да се ради о
важним средствима која припадају
румунским Железницама, дошло је
до обуставе саобраћаја која je почела
од 1.августа и трајаће па до даљег,
наводи у својој изјави за БизЛајф
Душан Павлица, шеф Железничке
станице Вршац. „Србија Воз“ има
своје јасне ставове и критеријуме
који су у овој причи минимални
с обзиром на то да се ради о
јединој железничкој вези Србије
са Румунијом. Ми смо се трудили
да будемо кооперативни и крајње
толерантни у тој причи. Преговори
још трају, а моје мишљење је да ово
није коначна одлука.
„Румунац“ је Вршчанима био веза
са српском метрополом, али и са
суседном Румунијом где се школује
све већи број студената из Вршца и
околине.
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пријатељи „ из Куштиља, а Специјалну
награду екипи из Дете.
Друго место на „Гулашијади“
освојила је кулинарска екипа- песници
Вршачке
Афирмација
Уметника
“АРС” који су били одушевљени како
такмичењем, тако и дружењем на
куштиљској фешти.
Мирис гулаша, који се ширио
наоколо, није ометао спортисте да
на терену за мали фудбал, одиграју
пријатељску утакмицу између екипе
из Јабланке и ”Караша” Куштиљ. На
крају утакмице, победа је припала
домаћинима.
Недељу, други дан манифестације,
обележила су бројна
културна
дешавања. Одржано је вече поезије,
у организацији песникиње Мариане
Стратулат. Своје стихове казивали
су песници из Панчева и Румуније.
Одржана је изложба књига Издавачке

куће ”Либертатеа” из Панчева, а
књиге су, након изложбе, поклоњене
КУД ”Михаи Еминеску” из Куштиља.
Бројне посетиоце ове манифестације
забавили су у вечерним часовима,
културно - уметничким програмом
чланови фолклорних ансамбала
Културног центра из Дете и КУД-а
”Михаи Еминеску” из Куштиља.
„Дани Куштиља“ су значајан догађај
за ово насељено место јер кроз
овакве манифестације Куштиљ добија
могућност да представи културну
баштину, традицију, фолклор и
обичаје, а то је најбољи начин
да се сачува културни идентитет
мештана. И гости и организатори
били су задовољни како су протекли
овогодишњи, седми по реду, „Дани
Куштиља“.
Ј.Е.

ВРШАЧКА ФИЛИЈАЛА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ УСПЕШНО ОБУЧИЛА 76 ЛИЦА

ОБУКАМА ЛАКШЕ ДО
ЗАПОСЛЕЊА

У
Вршачкој
филијали
Националне
службе
за
запошљавање завршена је
реализација обука за тржиште
рада у оквиру пројекта
„Повећање
делотворности
политике запошљавања према
угроженим
групама“
ИПА
2012, које су се финансирале
средствима Европске уније.
„Циљ ових обука је подизање
компетенција лица са евиденције
незапослених и повећање
конкурентности на тржишту
рада. Сетификати који су
незапосленим лицима уручени
на крају успешно завршених
обука су признати како код нас
тако и на европском тржишту“

рекла је директорка филијале
Наташа Вулић.
Укупно је 76 лица било
укључено у неку од следећих
обука: обука за геронто
домаћице 12 лица, обука за
месаре 7 лица, информатичку
обуку по ЕЦДЛ стандардима 18
лица, енглески језик А1 и Б1 ниво
28 лица, обука за куваре 5 лица и
6 лица за фризере.
По речима организаторке
образовања
одраслих
Слободанке Божин, извођачи
обука исказали су изузетно
задовољство
у
сарадњи
са Националном службом
Филијалом Вршац у смислу
доброг одабира кандата као и

помоћи у реализацији. Извођачи
обука за куваре и месаре
„Summit Consulting Services“ ДОО
у конзорцијуму са компанијама
„Болт“ и „Европска Консалтинг
Група“, обезбедили су стручну
праксу у радном окружењу
са високим стандардима и на
локацијама које су препознате
по успешности у локалној
средини. Полазницима је током
обуке била обезбеђена радна
опрема, приручници и адекватна
литература, док су полазници
обуке за фризере од извођача
„Panaceea Solution удружења“
добили и пакет материјала који
могу користити у току свог
будућег професионалног рада.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ДАН СЕЋАЊА НАСВЕ СРБЕ СТРАДАЛЕ И ПРОГНАНЕ У АКЦИЈИ “ОЛУЈА”

ВУЧИЋ: НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ ЗЛОЧИНАЧКЕ АКЦИЈЕ ПРОТИВ СРБА

Српски народ не би могао да преживи
још једну “Олују” и Србија неће дозволити
више ниједно страдање народа на српском
етничком простору, рекао је председник
Србије Александар Вучић у Ветернику,
на централној државној манифестацији
поводом Дана сећања на све Србе страдале
и прогнане у акцији “Олуја”. Парастос je
служио патријарх српски Иринеј, који је
поручио да као православни хришћани
морамо да опростимо, али да не смемо
да заборавимо трагедију српског народа.
Председник РС Милорад Додик истакао да
су Срби остали окупљени и јаки.
Обележавање Дана сећања на стадиону
у Ветернику – насељу које су населиле
избеглице, почело је парастосом, после
чега се присутнима обратио патријарх
српски Иринеј. У уметничком програму
учествовао је и КУД “Крајина”. Како
преноси Танјуг, обележавању Дана
сећања присуствовало је више од 30.000
људи. Присутни су били и председница
Владе Србије Ана Брнабић, министри,
као и избегли и прогнани Срби, чланови
породица страдалих у “Олуји”, грађани...
Ту су такође били и Срби из региона
са којима су председници Вучић и Додик
претходно одржали састанак у Градској
кући у Новом Саду, на којем је договорено
да ће на јесен Србија и Република Српска
изаћи са декларацијом о заједничком и
обједињеном националном деловању
и дефинисању минимума националних
принципа за опстанак српске нације и
народа.
Акција хрватске војске и полиције, за
само четири дана, Банију, Лику, Кордун и
Северну Далмацију оставила је без Срба –
убијено је или нестало око 2.000 Срба, од
тога се за 900 још трага. Са својих огњишта
протерано је више од 220.000 људи.
За злочине почињене у “Олуји” пред
хрватским правосуђем правоснажно је
осуђена само једна особа.
Председник Александар Вучић рекао
је окупљенима да је истовремено тужан и
поносан. Како је истакао, не постоји нико,
ко у себи има ишта српско, а да није тужан
4. и 5. августа.
“Али кад видим колико нас на миран и
достојанствен начин, без жеље за осветом
и одмаздом, без ружних и претешких речи
обележава страдање Срба, морам да будем
поносан на род којем припадамо у нади да
ћемо умето да опростимо а да заборавимо
не можемо и не смемо”, рекао је Вучић.
Председник је цитирао Черчила:
“Ниједан успех није коначан и ниједан
пораз није фаталан”.
“Као да је Черчил хтео нама Србима да
стави до знања да нисмо тад све изгубили
и да је много тога остало пред нама,
радости, суза и будућности за наш народ”,
рекао је Вучић.
Истакао је да су Срби изгубили много
стотина села, градова, хиљада кућа
и домова које су вредне српске руке
вековима градиле. Навео је да су људи
убијани јер су поносно и часно носили
српско име и презиме. Како је рекао,
стотине хиљада људи су пред “дичним
ослободиоцима” морали да напусте своје
домове и потраже спас у српским местима
која су била сведоци туге и безнађа,
првобитног несналажења, али и вредног
рада и љубави које су ти људи донели у
срцима.
“Добродошли, још једном добродошли,
увек добродошли у вашу Србију драги
Крајишници”, поручио је Вучић. Навео ја дa
никоме на свету Србија није била толико
лепа као Србима Крајишницима јер је она
њима више од живота.
“Ни за кога на свету Србија није била
толико лепа као Србима Крајишницима.
Она је њима више од најскупље речи.
Србија је за јуначке Крајишнике више

од живота. Као што су ћутање и непокор
старца Вукашина у Јасеновцу били скупљи
и вреднији од сваког усташког ножа, којима
су Србима одсецане уши и носеви тако је
Србија увек снажнија од свега другог –
одјекивало је у ушима Крајишника, а њене
лепоте и фатална привлачност биле су
веће од свега што у свету постоји. Не зато
што је Србија богатија и лепша, већ зато
што је Крајишници толико воле да речима
до данас то нико није могао да опише”,
поручио је Вучић.
Вучић је истакао да ниједну више “Олују”
српски народ не би могао да преживи и
истакао да Србија има снаге да заштити
свој народ.
“Зато вам кажем и обећавам да Србија
нигде више на српском етничком простору
неће дозволити спровођење злочиначких
акција против српског народа”, поручио
је председник и додао: “Немамо право
да губимо српске главе и огњишта а да
гледамо у небо”.
Навео је да Србија никоме не прети али
да не допушта да се некажњено убијају
Срби.

Председник Србије је подвукао да је
село Грубори код Кистања, засеок кога
више нема на мапи, у историји, нема ни
кућа ни људи...То село је, каже, мера која
показује шта се десило.
“Све што је живело у Груборима 1995.
године је побијено, све уништено, све
спаљено...а сви су имали више од 60
година. Какве су претензије они могли
имати, крунили су кукуруз...”, рекао је
Вучић и додао да је старица рођена 1905.
спаљена, старац рођен 1930. убијен са
14 убода бајонетом, а човек рођен 1915.
године убијен са четири метака у тело.
Вучић је рекао да су уз помоћ страних
инструктора седам до осам пута бројнији
и 10 пута опремљенији ослободили “до
темеља и темељно” и Груборе и друга
места.
Он је подсетио да је 1936. године у
Хрватској живело 1.200.000 Срба, а да их је
сада 180.000 хиљада.
Председник Србије је оценио да је у
питању читав један процес од 70 година
и упитао када крену у Хрватској да славе
који тачно део тог седамдесетогодишњег

Указао је да Србија жели мир и сарадњу
са свима по свим отвореним питањима.
“Не знам да ли данашња Хрватска има
снаге да се суочи са резултатом ‘Олује’,
али зато Србија има снаге да читав свет
сваке године подсећа, као што данас има
снаге да заштити свој народ и не дозволи
прогоне”, поручио је председник.
“Олуја” је, каже, злочин “грозан и
страшан”, али су данас Срби дигли главу,
Срби желе будућност и мир, али никада и
никоме неће дозволити да их понижава.
Вучић упозорава да је злочин “тежак и
грозан” од пре 22 године мерен различтим
мерама.
“Неки су лили сузе радоснице и певали
победничке песме копирајући их још из
периода нацистичких успеха с почетка
Другог светског рата, док су се други, а то
смо ми Срби, нашли у чуду политичких
пораза, личног и политичког себичлука,
у којем нисмо смели ни да говоримо о
патњи нашег народа, страшном страдању,
јер би нам то неко споља замерио. Данас
поносан сам што смо овде заједно, сви
из Српске, сви из Србије који о нечему
одлучујемо и што не дамо да се бол
Крајишника заборави”, рекао је Вучић.
“Дигли смо главу, нећемо сукобе,
хоћемо мир и будућност али не дамо
нити ћемо икоме дати да нас било кад
понижава”, поручио је Вучић. Он је рекао
да Србија има глас који се чује и поштује и
који ће подсећати свет да се у августу 1995.
догодио злочин.
“Немамо право да се правимо да
ништа не видимо и нећемо дозволити да
злочини прођу некажњено. Никоме не
претимо и не желимо позиве на освету,
већ искрену сарадњу са свима, да изађемо
из зачараног круга, јер ћемо у супротном
изгубити све. То има везе са праштањем,
не заборављањем”, истакао је председник.

процеса славе. Изнео је и податке о
размерама погрома, 24.752 уништене куће,
410 занатских, 211 угоститељских објеката,
172 задружна дома, 56 здравствених
станица... Он је додао да о томе да циљ није
био само физички нестанак Срба говори и
уништених и оштећених 78 православних
цркава, 920 споменика, 181 гробље,
опљачканих и оштећених 29 музеја... Како
је рекао, нека сада бар Србима врате
електричну енергију, оно што је Србин из
Лике у прошлом веку подарио свету.
Вучић је указао да Срби опет имају глас
који се чује и поштује и подсетиће цео свет
на страшне злочине, на бомбардовање
цивила 7. августа “када су већ остварили
циљ” из чисте обести и убили седам цивила
од којих четворо деце.
“Иза плански организоване и дуго
припремане злочиначке акције остали су
пустош и страх. Имали су директну војну
и логистичку подршку западних сила
и НАТО-а”, рекао је Вучић. “Не гради се
држава на сузама својих грађана”, упозорио
је Вучић и додао да је тада настављено
нешто што је започето у Другом светском
рату. Ипак, каже председник, морамо и да
разговарамо.
“Морамо да разговарамо једни са
другима, или ћемо у противном изгубити
сви и то нема везе са заборавом”, рекао
је Вучић. Како је рекао, тражимо да се
Грубора сећају сви.
“Њих се морамо и можемо сећати и
морамо а тражићемо то од других који су
их тако темељно ослободили и то сеоце
тако лепо избрисали са свих мапа”, рекао
је он.
Вучић је поручио да ћемо одавати пошту
и Груборима, и малом Јовици и свој другој
деци “и не стидим се да то кажем и нашим
јунацима, ветеранима, којих смо се стидели
годинама, оним најбољим међу нама”.

“Одаваћемо им пошту сваког августа
поносно и достојанствено као вечерас,
да би њихови наследници овде и данас
били сигурни и више нико никада их неће
терати са њихових огњишта. Нека је слава
свим Србима убијеним само зато што су
Срби, свим жртавама погрома, живела
Србија и Република Српска”, закључио је
Вучић.
Патријарх Иринеј је рекао да је прогнан
српски народ са својих вековних огњишта
и то од народа са којим је вековима
живео заједно и много пута у историји
проживљавао заједничка страдања и
искушења. Како је истакао, мислили
смо да је оно што се десило од 1941. до
1945. године, последњи догађај трагичне
судбине нашег народа. Нажалост, додао је,
поновиле су се те године у 1995. години.
Нагласио је да се тога дана испунило
оно што су непријатељи српског народа
договарали и планирали неколико година,
а планирали су да “један део српског
народа протерају, један део да покрсте, а
један део да поубијају”. Истиче да је то била
страшна одлука.
“Да је дошла од неког нехришћанског
народа, некако би могли и да разумемо али
она је дошла од народа хришћанског, од
народа који говори готово истим језиком,
има исту или веома сличну веру као и ми”,
рекао је патријарх Иринеј. Поручио је и да
то није само трагедија српског народа већ
и трагедија хришћанства у 21. веку.
Поводом сећања на страдање и прогон
Срба, окупљенима у Ветернику се обратио
и председник Републике Српске Милорад
Додик.
Додик је изјавио да је акција “Олуја”
била завршни чин нечега што је давно
планирано и што је постала званична
политика Независне државе Хрватске
(НДХ), а то је да Србе побије, протера
и прекрсти. Додик је рекао да су Срби
напустили своја огњишта, јер је “претио
комплетан помор”.
“Претило је да нас побију све до задњег
уз асистенцију међународне заједнице која
је годинама осмишљавала и реализовала
пројекте широм Југославије, који су могли
да се окрактеришу као антисрспки”, рекао
је Додик.
Он је поручио да се морамо окренути
животу и да верујемо у Србију и РС.
“Верујем да ћемо бити једно. У
територијалном и државном смислу”,
рекао је Додик.
Он је поручио народу да дају снагу
председнику Вучићу, Влади Србије и РС
да се изборе и да наставе да се боре да не
бисмо нестали.
Додик је истакао да је Србија хтела
мир, а да је под патронатом тадашње
међународне заједнице, која се, како каже,
ни данас није променила, добила етничко
чишћење.
Своје сећање на август 1995. пренела је
Бранка Максимовић, која је те године, као
осмогодишња девојчица, у избегличкој
колони стигла у Србију.
Рекла је да је данас срећна јер се Срби
не деле и што су уједињени око заједничке
борбе за бољу Србију.
“Срећна сам што смо уједињени
око борбе за бољу Србију, која се сећа,
прашта, али и тугује због 4. августа,
око Србије која иде напред, поносна,
снажна и сигурна, која ће бити боље
место за нека нова детињства”,
поручила је Бранка Максимовић.
Она је искористила стихове Меше
Селимовића, рекавши да када живот
створи хиљаду разлога за плакање,
треба показати да постоји хиљаду
разлога за осмех.
Текст и фотографије: РТС
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БОГАТО ЗАБАВНО ЛЕТО НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ОД ШКОЛИЦЕ ПЛИВАЊА, СПОРТСКИХ ТУРНИРА
ДО РОЛЕРИЈАДЕ
ПАКЛЕНИ ВИКЕНД
ЦРВЕНИ МЕТЕО
ТЕМПЕРАТУРА

Туристичка организација Града Вршца (ТОВ)
приредила је и ове године веома богат забавни
програм за купаче на Градском језеру. Било је
свега, од спортско-рекреативних дешавања,
турнира одбојке на песку, до школице пливања
за најмлађе посетиоце и Ролеријаде која је
планирана за крај купалишне сезоне.
У Туристичкој организацији су задовољни
интересовањем грађана који су дошли да
потраже освежење на Градском језеру.
-Школица пливања и часови, које воде
лиценцирани спортски тренери, наишли су
на добар одзив деце, закључују у ТОВ-у. Исто
је и са свим осталим активностима које смо
организовали. Такође, на језеру могу да се
изнајме лежаљке и сунцобрани. Молимо и
апелујемо на све наше суграђане, који летње
дане проводе на језеру, да поштују кућни ред и
придржавају се упутсва спасилачке службе.
Вршчани, који су током викенда потражили
спас од екстремних тропских температура на
Градском језеру, имали су прилику да, поред
купања, уживају и у бројним активностима, које
је организовала Туристичка организација Вршац.
Протеклог викенда на вршачком језеру била је
одржана промоција одбојке на песку за дечаке
и девојчице, на којој је тридесетак малишана
уживало у дружењу. Четири екипе Одбојкашког
клуба „Банат“ из Вршца промовисало је
одбојку у пријатној атмосфери и уз велики број
посматрача, на терену за одбојку на песку.
-Сваког викенда на Градском језеру у Вршцу,
организујемо спортско рекреативни и забавни
програм, кажу вршачки туристички радници. У
циљу што квалитетнијег боравка за све купаче
и посетиоце купалишта прилагодили смо
рекреације, како за најмлађе тако и за омладину
и људе свих узраста. Петком, суботом и недељом
деца, узраста од 5 до 12 година имају прилику да
похађају школицу пливања на дечјој плажи. Лето
на језеру 2017. обухватило је спорт и рекреацију
у виду: функционалних тренинга и фитнес
програма, такмичења у одбојци на песку, RMP
cycling, ролеријадa... Дани викенда резервисани
су за спорт, а наши најмлађи купачи имали су

прилике да се забављали у играма на дечјем
полигону. Једног викенда организован је и час
јоге, а са рекреацијама у оквиру програма Лето
на језеру, настављамо сваког викенда до краја
летње сезоне. За сам крај сезоне Лето на језеру,
оставили смо дечју ролеријаду. Туристичка
организација Вршац и ове године организоваће
на Градском језеру “Вршачку ролеријаду”. Трећа
ролеријада биће одржана 30. августа, од 18
часова.
Пријављивање учесника за Ролеријаду
вршиће се на лицу места по категоријама сат
времена пре почетка трке. Сви заинтересовани
такмичари требало би да на језеро дођу око 17
часова и пријаве се. Током отварања вршачке
Ролеријаде биће одржана демонстрација вожње
на полигону, едукација присутних о правилима
и безбедности у вожњи ролера и промоција
Вршца као града спорта.
Полигон трке представљају трке на
дистанци од 80 метара уз својеврсне препреке
које такмичари на ролерима треба да савладају
за што краће време, објашњавају организатори.

Капија Циљ и Старт се налазе на истој страни
/ линији, те сваки такмичар мора да провоза
полигон у оба правца уз што мањи број грешака
- правац је дужине 40 м и вози се појединачно,
мери се време, у оба правца.
Категорије за такмичаре: такмичари од 7
година старости, од 8 до 10 година, од 11 до 13
година, такмичари од 14 до 17 година и старији
од 18 година (категорија ван такмичарске
конкуренције).
По завршетку такмичења, биће одржан јавни
бесплатни час вожње на ролерима и дружење са
репрезентативцима у брзинској вожњи ролера
Ролер Савеза Србије и клуба “ Интро Лаин “ за све
заинтересоване - школа ролера.
Једно од атрактивнијих догађаја биће
свакако већ традиционални Златни котлић
Војводине. Заказан је за недељу, 3. септембра,
када ће се на вршачком језеру окупити на
десетине такмичарских екипа и бројних туриста,
посматрача и дегустатора.

Ј.Е.

ОДРЖАН ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ

Кућанћанин и главна сестра Светлана
Ранђеловић.
Такмичење је протекло у фер плеју, на
задовољство учесника, навијача, као и
организатора. Били сус једногласни да је ово

била одлична идеја и да урнир треба поновити.
И они који су били мање успешни, били су
задовољни јер, како кажу, важно је учествовати
и дружити се.

Ј.Е.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ ОДРЖАНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ИНДИЈИ И ХИМАЛАЈИМА

ПУТОПИСИ ИЗ ИНДИЈЕ

Све лепоте и занимљивости са којима
су се срели током боравка у Индији, на
Хималајима, четворо путника поделило је за
заинтересованим Вршчанима у Културном
центру Вршац. Тих четворо пријатеља су Зоран
Миленковић, Вршчанин који већ дуго живи у
Швајцарској, његова супруга Ферена, Љиљана
Вукотић и Будимир Бабић. Они су путовали кроз
Индију, обишли индијску покрајину Ладак где
влада Тибетанска култура, стигли до Хималаја.
Прошле године у лето провели су месец дана
на овом интересантном путовању са кога су се
вратили препуни утисака и доживљаја који су и
данас снажни.
Миленковић се бави радиестезијом и на

ЗБОГ

ТРОПСКИХ

У ВРШЦУ

У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ДУШЕВНЕ ОАЗЕ“ И ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Удружење за унапређење менталног здравља
„Душевна оаза“ и Центар за ментално здравље
организовали су за своје чланове – кориснике
турнир у стоном тенису, 3. августа.
-Задовољни смо јер се пријавио већи број
такмичара, кажу организатори. Након напорног
такмичења , страсних и бучних навијача најбољи
су заслужено освојили награде.
Прво место на турниру у стоном
тенису освојио је др Чедомир Бакаловић,
другопласирани је био Миодраг Бањац, док је
треће место припало Ксенији Јоксимов.
-Као део награде, уз повеље, награђени су
добили и велике пице , а за своју упорност и
пожртвованост у овој спортској дисциплини
остали такмичари добили су укусно пециво,
подсећају организатори.
Иначе, ово веома успешно такмичење
у стоном тенису организовао је Ђурица
Попов, терапеут-секретар Удружења,
који је урадио и повеље за најуспешније
такмичаре. Најбољим стонотеисерима
турнира награде су поделиле, психолог
Јасмина Тошић, проф. Мирослава

АЛАРМ

путовању је имао прилике да се сусретне са
локацијама које имају снажну енергију, затим
са местом где Њутнов Закон гравитације као
да не важи. Поделио је своје доживљаје са
заинтересованим Вршчанима, уз безброј
лепих фотографија споменика културе,
светилишта, природе... Присуствовали су
фестивалу, одржаном и манастиру Хемис, где
се сваке 12 године износи слика са ликом буде
Мадмасанбава, оснивача тибетанског будизма.
Будимир Бабић је направио филм „ИскоракИндија и Тибет“ од материјала који је снимио
на овом путовању. У томе су му помогли Јелена
Маринков која је причом гледаоце водила кроз
Индију и Данијел Неда који је урадио монтажу.

Филм је наишао на леп пријем код публике која
је напунила салу некадашњег „џепног биоскопа“
у Културном центру, а аутор је, након пројекције,
награђен дугим и бурним аплаузом.
Своје импресије поделила је са присутнима
и Љиљана Вукотић, Вршчанка која је дуго година
живела у Швајцарској. Њена је прича, саткана
од занимљивих детаља који женском оку не
промакну, употпунила је излагање претходних
говорника, а присутни су уживали и чекали
тренутак када ће затражити одговор на неко од
бројних питања која су се једноставно наметнула
након пријатне вечери о Индији, Хималајима,
Тибетанској култури...
Ј.Е.

Протекла седмица била је права
тропска са температурама до 37,38
Целзијусових степени, а посебно врело
било је за викенд када је у Вршцу
забележен 41 степен. Неки грађани тврде
да су њихови термометри забележили и
више температуре што и јесте могуће
посебно ако су справе за мерење биле
на осунчаном месту. Максималних
41 измерено је по метеоролошким
правилима мерења температуре ваздуха
која се мери у хладу, како налажу закони
ове науке о временским приликама.
Био је то заиста паклени викенд
у нашем граду праћен екстремно
високим температурама, а црвени
метео аларм био је проглашен за
читаву Србију. Температура од 41
степена није највиша која је икада
регистрована у Вршцу. Наиме, пре
неколико година метеоролози су
забележили максималних 42,3 степена
на Целзијусовој скали.
Периоди
изузетно
високих
температура били су у два- три наврата
током прошлог месеца и трајали су од
пет до седам дана. Стручњаци кажу
да те топлотне таласе обично прате и
тропске ноћи којих је, такође, било у
јулу. Тропским се називају ноћи када
температура ваздуха не пада испод
25 степена Целзијусове скале. То још
више отежава живот људи јер не
пружа прилику да се околина бар мало
расхлади и донекле припреми за нови
топлотни талас екстремних температура
који следи наредног дана.
Изузетно
високе
температуре
онемогућавале
су
нормално
функционисање грађана, обављање
свакодневних послова, посебно када
је реч о радницима на отвореном.
Температуре од 38 па навише
неповољно утичу на здравље људи на
што су указивали и здравствени радници
дајући савете како да се понашамо у
таквим условима.
Последњих година и сами
примећујемо да су овакви топлотни
таласи све чешћи и све дуже трају. Према
речима стручњака, све је то последица
глобалне промене климе. Научници
тврде да до глобалног загревања Земље
долази због оштећења озонског омотача
и повећаног аеро загађења (ефекат
стаклене баште). Дуго се већ говори у
научним круговима, јавности и медијима
да повећана количина угљендиоксида
и других придодатих гасова доводе
до појачавања тзв. ефеката стаклене
баште: атмосфера је пропустљива за
сунчево зрачење, а непропустљива је
за Земљино хлађење - израчивање.
Резултат је раст средње годишње
температуре.
Глобално
загревање
доводи до топљења глечера, подизања
нивоа мора о чему стручњаци говоре
већ више од две деценије. Они су, такође,
наговештавали и то да ће промене климе
доводити до неравномерне расподеле
падавина, на све чешће периоде суша,
али и поплава као последица. Тако да
зна да се догоди да се за дан-два излије
количина падавина што је раније било за
петнаестак или чак месец дана.
Ово лето биће запамћено по веома
врелом јулу месецу и првој декади августа
са екстремно високим температурама
које су прошлог викенда достигле 41
степен Целзијуса. Свој ће траг оставити и
суша посебно на ратарским, воћарским
и виноградарским културама.
Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •11. август 2017.

РАДМИЛА ТОПАЛОВИЋ, ВИШЕ ОД ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ У РУКОВОДСТВУ ВРШАЧКОГ ЖЕНСКОГ ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 9, БРОЈ 103, 28. ЈУН 1983.

ХАЛО КУТИНА!

Бригадисти, њих 36, од којих је 12 пионира, с песмом и
жељом да успешно наставе традиције бригаде која носи име
Жарка Зрењанина – Уче, од 11. јуна раде на ОРА „Кутина 83“. О
њиховим утисцима, жуљевима и успесима разговарали смо
телефоном са Горданом Пајић, која је тада била дежурна у
Бригади, и Костом Костићем, командантом.

- Сви смо добро и лепо нам је - раздрагано говори
Гордана Пајић. – Има нас сада 40, а овде у насељу осим нас
Вршчана налазе се још четири бригаде. Склопили смо бројна
пријатељства, зближили се... Радимо на пошумљавању. Посао
није тежак мада је време (за неке на срећу) лоше. Кажите
родитељима да не брину. Храна је одлична, има доста воћа.
Жуљеви су већ прошли.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 9, БРОЈ 103, 28. ЈУН 1983.

ВИШЕ ОД РЕВИЈЕ
Јунско петнаестодневно такмичење под називом „Турнир
кошаркашких нада“, одржано у сали Школског центра
“Н.Тесла“, показало је да међу младим Вршчанима заиста има
пуно талентованих и добрих младих играча. У том погледу
перспективе су пружене и кошаркашком клубу, међутим,
од њих неће бити пуно користи уколико се не буде упорно
и стручно радило са младим кошаркашима. А они су се на
турниру својски трудили, испољивши велику борбеност,
упорност и такмичарску доследност... На овогодишњој ревији
младих кошаркашких нада учествовао је рекордни број екипа,
62 са преко 600 играча. Такмичење се одвијало у три категорије
- за ученике основних школа: 5 и 6 разред, седми и осми разред,
као и за ђаке заједничкког средњег образовања.

ВОЛИМ ВРШАЦ КАО СВОЈ РОДНИ ГРАД

Радмила Топаловић дошла
је у Вршац пре 42 године и
заиста је, каже, заволела овај
град. Радни век је провела
у истој канцеларији, за
истим столом, у Одељењу за
урбанизам вршачке локалне
самоуправе. Волела је свој
посао, радила га вредно, са
задовољством, али је исто
тако била врло активна у
управи вршачког женског
одбојкашког клуба и то више
од 3 деценије. Била је прва
жена председник овдашњег
клуба, као и прва припадница
лепшег пола у одбојкашким
савезима
некадашње
Југославије,
Србије,
Војводине. Био је то, каже,
леп период њеног живота.
Када су почеле Ваше активности у
вршачком одбојкашком клубу?
-Радила сам у Општини, у органу управе,
и ту сам упознала Димитрија Радака,
нажалост покојног, који је био активан
у женском одбојкашком клубу. Кроз то
наше дружење кренуо је и мој ангажман
у клубу, од 1980. Била сам у Скупштини, у
Председништву, била сам потпредседник,
да би 1990. била изабрана за председницу
Одбојкашког клуба „Младост“ Вршац.
У одбојкашком свету и вршачком и
на осталим нивоима били су практично
сви мушкарци на руководећим
функцијама. Да ли сте били прва
председница клуба, прва жена међу
њима?
-Да. Тако су ми говорили. Тако је било
написано, назначено да сам прва жена у
одбојкашким руководећим круговима.
Могу само да потврдим да сам била врло
уважавана како у вршачком клубу, тако
и у савезима у Покрајини и Републици.
Врло је лепо дочекан избор једне жене за
председника клуба.
Које су биле Ваше активности?
Колико је било тешко носити се са
обавезама које ова функција доноси?
-Бити председник једног клуба то је
као да водите једно предузеће. С тим што
је наш клуб био уређен, знало се ко шта
ради, свако је имао своје место, обавезе,
задужења. Девојке су биле у обавези да
буду добри ђаци, то је био императив. Све
одбојкашице морале су да буду одговорне
и према школи и према одбојци. У то време
клуб су помагале и локална самоуправа
и вршачке фирме и било је много лакше
водити клуб. Јер, било је потребно
обезбедити средства за одлазак на
утакмице, за организацију када се играло
на домаћем терену, било је трошкова за
судије, делегата. Све то није било тешко
обезбедити до неких година када су
ствари почеле да се мењају, све мање пара
у привреди, инфлација... Е, онда је било
доста непроспаваних ноћи, ситуација како
обезбедити превоз, храну на путовању.
Фирме су нам излазиле у сусрет, давале
превоз, спонзорисале путовања. Било

је тешко, али и лепо. Уживала сам у том
раду, у дружењу са девојкама, људима
из света одбојке. Моје ангажовање у
клубу трајало је више од 35 годинa,
а председнички мандат сам предала
Радмили Стоисављевић, односно Мандић,
2008. Требало је да будем реизабрана,
али ја сам се захвалила на поверењу. Те
сам године отишла у пензију и рекла сам
да оно што сам могла да учиним док сам
радила, као пензионер сигурно нећу моћи.
А, не бих могла себи да дозволим да се
у мом раду не виде резултати. Послу је
требало бити посвећен, а ја сам желела да,
као пензионер, уживам, да путујем...
Да ли је председничка функција
била плаћена?
-Не. То је волонтерска функција.
Сва моја добит била је у задовољству
у томе да сам допринела опстанку и
нормалном функционисању клуба, али и
у личном задовољству због великог броја
познанстава са људима из одбојкашког
света. Упознала сам тадашњи врх наше
одбојке, одбојкашких савеза Војводине,
Србије, Југославије. Одбојка је један
предиван спорт, није агресиван, ту играчи
не подмећу ноге једни другима, већ се
надигравају и надмудрују, без прљавих
и неспортских потеза. Интелигенцијом,
талентом и умећем се надиграва
противник, без грубости, без директних
контаката. Такви су и људи из света одбојке,
квалитетни, коректни, дивни, позитивни.
Такве су биле и генерације девојака које
су прошле кроз вршачки клуб. Срећна сам
када данас видим да су успешне у животу,
да су се реализовале као професионалци,
завршиле факултете, имају своје породице,
децу.
Да ли су Вршчани волели одбојку тих
година? Да ли су помагали њен развој?
-У то време одбојкашице су биле
једине прволигашки вршачки клуб
и то се поштовало. Привреда је била
благонаклона и помагала све док није
кренула приватизација и урушавање
привреде. Приватници су хтели да
помогну, али желели су да буду и власници
клуба, а ми ниједног тренутка нисмо хтели
да изгубимо своју аутономију. Било је
ситуација када је било тешко, али успели
смо да преживимо. Могу да кажем да
никада нисмо наишли на то да нас неко
поткупљује, да нуди паре да изгубимо
утакмицу, нити бисмо ми то урадили. Нисам
се срела са ситуацијом да нас неко уцењује,
да се утакмице лажирају, све је било фер
плеј. Мислим да је и данас одбојка један од
најчистијих спортова. Верујем да је то због
људи који су у том свету, јер и они су такви.
Били сте на само председница
вршачког клуба, већ и у одбојкашким
савезима. Којим?
-На предлог клуба, 1994, постала сам
члан Управног одбора Одбојкашког савеза
Војводине и то је трајало два мандата.
Дивно су ме примили, била сам једина
жена међу њима. Уважавали су ме, били
су прави џентлмени. Упознала сам и
имала леп однос и са Милошем Грбићем,
оцем Владе и Николе, Бранком Вујовићем,
некадашњим репрезентативцем. Упознала
сам легенде југословенске одбојке.
Да ли сте добили нека признања за
свој труд и активност у одбојкашком
спорту?

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 9, БРОЈ 104, 26. ЈУЛ 1983.

ГДЕ СУ КЉУЧЕВИ ПОВЕРЕЊА

Формирањем вршачко-пландиштанског Пољопривредноиндустријског комбината „Агропанонија“, кооперација овог
сложеног система боље ради него раније, међутим, још увек ни
издалека нису искоришћене све могућности које иначе постоје
у индивидуалном сектору. Осим тога, треба коначно прећи с
речи на дела и кад је у питању суштинска измена друштвеноекономских односа на селу...
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ



ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-Добила сам признања од вршачког
клуба. Додељивали су плакете, повеље
поводом значајнијих јубилеја у историји
вршачке одбојке. Вероватно других
признања није било јер се ја нисам
експонирала. Тврдим да много људи у
овом граду и не зна да сам ја уопште била
у овом спорту и у управи клуба.
Одбојка у Вршцу има дугу и лепу
традицију. Наш одбојкашки клуб постоји
од 1931. године и најтрофејнији је од свих
градских клубова. Не сећам се тачног броја,
али у клупским витринама има неколико
стотина пехара са разних такмичења.

ИНТЕРВЈУ
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У неколико наврата одбојкашице су
биле члан 1. Савезне лиге, још у старој
Југославији.
Кажете да волите Вршац као родни
град. Који је уствари Ваш родни град?
-Ја сам рођена Шапчанка. Родила
сам се 11. новембра 1950. Одрасла сам у
службеничкој породици. Мама се звала
Милана, а тата Живорад Топаловић. Имам
брата Радмила, 13 година млађег.
-У Вршац сам дошла из Подгорице,
тадашњег Титограда. Мој бивши супруг
Иван Андрејевић, глумац у црногорском
позоришту, који је иначе Вршчанин, добио
је позив да дође овде на годину дана да игра
лик Жарка Зрењанина у једној представи,
1975. године. Следеће године појавио се
конкурс за референта за урбанистичко техничке послове. Конкуришем и будем
примљена. По струци сам грађевински
техничар. Вршац ми се допадне и останем
овде до данас. После мог родног Шапца,
Вршац је град у коме сам провела више
година него у Шапцу. Волим да кажем:
“Шабац у срцу и души, а Вршац у срцу“.
Како је текао Ваш лични живот?
-Те 1976. почињем да радим овде у
Општини, у међувремену моја мама се
разболела и умрла 1977. То је донело
велику тугу у мој живот. Остали су тата и
Радмило. После непуне две године тата је
настрадао у саобраћајној несрећи и брат
је остао сам. Био је малолетан, имао је 16
година. Као старија сестра, постајем његов
старатељ и ту велику и племениту улогу у
нашим животима одиграо је мој тадашњи
супруг Иван Андрејевић. Он је инсистирао
да Радмило дође овде и настави живот са
нама. Иван се ту показао као велики човек,
као један заштитник, много нам је помогао
да превазиђемо тугу и кренемо даље. Тако
је Радмило овде завршио гимназију. Био
је и активан спортиста. Играо је рукомет у
шабачкој Металопластици, у омладинском
погону, и овде је наставио да се бави
спортом. Радмило је остао овде док није
завршио Електротехнички факултет
у Београду. После је отишао у Шабац,
тамо се запослио и данас живи са својом
породицом.
-Након 10 година брака, Иван и ја смо
се разишли, али остали смо заиста добри
пријатељи. Нажалост, он је млад преминуо.
Када сте отишли у пензију?
-Марта 1976. почела сам да радим у
Општини у урбанизму. Иначе, мој први
посао био је у Шапцу у пројектном
бироу, као пројектант сарадник. После
тога направила сам паузу од 2 године и
радни век наставила овде у Одељењу
за урбанизам и комунално - стамбене
послове где сам остала до пензије,
2008. Тако сам 32 године радила у једној
канцеларији, за истим столом. Имала сам
дивне колеге, волела сам свој посао, вежу
ме лепе успомене за тај период живота.
Била сам срећна и задовољна јер сам на
посао одлазила са вољом, што је веома
важно у животу.
-Као пензионерки, прва активност
била ми је свакодневна шетња до Црвеног
крста и назад. У томе су ме трентно мало
успориле ове временске прилике, високе
температуре. Јутарња шетња у дужини
од 7-8 км је предиван осећај. Многи ми
се чуде што устајем у 6 сати и крећем у
шетњу, уместо да, као пензионер, без
обавеза спавам колико хоћу. Ја сам
одлазак у пензију припремала 3 године. Ни
једног тренутка нисам размишљала шта
ћу са собом кад постанем пензионерка,
јер пронашла сам себе у многим
активностима, водим активан друштвени
живот.
Члан сам Управног одбора
Књижевне општине Вршац. Има и ту лепих
обавеза, пријатног друшва. Наравно, имам
велики круг познаника, имам пријатеље, а
волим да се и себи сама посветим, мало на
интернету, мало читам, гледам ТВ. Радујем
се одласку у Шабац, или када ми дођу мој
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Тако гласа и једно од кључних полазишта Општинске
конференције Социјалистичког савеза након јулског размарања
теме „Развој друштвено-економских односа и самоуправно
организовање земљорадника на основама удруживања рада и
средстава међусобно и са удруженим радом агроиндустрије“.

О томе је, наиме, одржана и посебна седница, чијим је радом
руководио Јован Путник, уводничар је био Јонел Ђан, а у раду
скупа учествовали су и чланови Председништва ПК ССРН Мојсе
Костић и Јожеф Хорват. У расправи су учествовали: Стеван
Србиновски, Гроздан Лековски, Бранко Драговић, Милан
Пејовић, Лазар Плавшић, Бора Трифуновић и Јожеф Хорват.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 9, БРОЈ 104, 26. ЈУЛ 1983.

КАКО ЗАДРЖАТИ РАДНИКЕ

Око 300 запослених у Ливници „Вршац“ недавно је добило
Повељу са плакетом, поводом 27. јуна, Дана самоуправљача,
коју додељује Асоцијација клубова самоуправљача Југославије.
Ово високо признање највећем извознику у вршачкој општини
повод је да сазнамо нешто више о искуству у самоуправном
деловању радника, проблемима и успесима у пословању,
плановима... Наши саговорници били су Чеда Сирар,

брат Радмило, снаја Татјана и братаница
Наталија која је напунила 18 година. Она је
теткина мезимица, теткина љубимица.
Која је Ваша филозофија живота?
-Ја сам врло мирољубива особа, која
око себе може да поднесе само позитивне
људе. То је моја филозофија. Ради у животу
оно што волиш. Ако то не можеш, ако
мораш да радиш неки посао који баш не
волиш, труди се да га заволиш. Пробај да,
на тај начин, олакшаш себи. Тешко је кад
видиш људе који намргођени долазе на
посао. Ја волим људе, имам увек позитиван
став, добронамеран однос. Спремна сам
да помогнем кад затреба и кад год могу.
Драго ми је што ме је живот довео у
Вршац пре 42 године. Заиста волим Вршац
као свој родни град. Имала сам прилика

и позива да се запослим у неколико
успешних београдских фирми, јер сам, кроз
посао, упознала руководеће људе који
су били задовољни мојим ангажовањем ,
пословима које сам обављала. Међутим,
када сам анализирала те могућности да
напустим Вршац, говорила сам: „Зашто
бих отишла?!“ Ја овде имам све. Имам
свој стан, пријатеље, своју фризерку, свог
доктора, свог касапина... Зашто бих све то
напуштала?! Зашто би се прилагођавала
некој непознатој средини, зар за неколико
хиљада динара већу плату?! То није било
вредно. Мислим да тај мир који Вршац
носи са собом, не може да замени никакав
новац!
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

председник Основне организације Синдиката, синдикални
активисти Томислав Рудинац, Марија Половина, Зоран Манић,
затим секретар ООСК Милан Славујевић и директор Драган
Крагић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У ПЛАНДИШТУ

47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Седница Општинског већа општине
Пландиште, 47. по реду, одржана је у
среду, 09.08.2017. године. На дневном
реду било је 9 тачака.
После усвајања записника са
последње две седнице, већници су
прво разматрали Предлог Закључка о
покретању поступка за остваривање
права
на
финансирање
дела
трошкова превоза ученика средњих
школа и дела трошкова смештаја
у ученичком дому за школску
2017./2018. годину, затим Предлог
Решења о утврђивању висине
регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа
са подручја општине Пландиште
који повремено/викендом путују
од места становања до места школе
за
период
септембар-децембар
2017. године, Предлог Решења о
утврђивању висине регресирања
трошкова превоза редовних ученика
средњих школа са подручја општине
Пландиште који свакодневно путују
од места становања до места школе
за септембар-децембар 2017. године.
На дневном реду 47. седнице
Општинског већа био је и Предлог
Закључка о усвајању Осме допуне
Плана јавних набавки за 2017. годину,

Предлог Правилника о измени
Правилника о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа напуштених
животиња као и Предлог Решења

о измени Решења о образовању
Комисије за утврђивања основаности
захтева и висине накнаде штете
настале услед уједа напуштених
животиња.

Претпоследња и последња тачка
били су захтеви и молбе грађана,
удружења и других правних лица а
након тога и текућа питања.

ПРАЗНИК ГИТАРСКОГ ЗВУКА У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ

ТРИНАЕСТИ „РОК ВИЛИЏ“ 11. И 12. АВГУСТА

Тринаести фестивал „Рок вилиџ“
одржава се петак и суботу (11. и 12.
августа) у Банатском Соколцу. Првог дана
Фестивала наступиће један од највећих
реге бендова данашњице, јамајчанси Lutan
Fyah, који овим наступом започиње своју
европску турнеју. Поред њих, по први пут
ће у Војводини наступити и македонски
састав Rock Symphony, што ће бити

прилика да се у Банатском Соколцу чују
обраде неких од највећих рок класика.
Публика ће прве вечери имати прилику да
чује и београдске панкере Мортал Комбат,
панчевачки Кактус Џек, Вива вопс, Бело
у боји, Хаџи продане душе... У суботу ће
наступити Дел арно бенд, група КАЛ, Ђорђе
Давид, Стерео банана и многи други.

И ове године програм ће
употпунити мото скуп, музичка и
ликовна радионица за децу, као и
додела Књижевне награде „Душан
Војиновић“ овогодишњем добитнику,
вршачком афористичару,
Зорану
Ђуровићу Ђуркету.

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 (17)
БАРИЦЕ - ЈАНОШ - СЕНТ ЈАНОШ - БАРИЦЕ - СВЕТИ ЈОВАН (5)

Барице се налазе у југозападном делу
општине, од Пландишта је удаљено
праволинијски 6 км, асфалтним путем
6,5 км.
Надморска висина Барица износи
79м.
Атар Барица се простире на 200м
северно од насеља, а јужно од Шулховог
канала удаљног 5,5 км. Западну границу
чини канал Дунав – Тиса - Дунав, а
источну представља канал који спаја
реку Моравицу и Шулхов канал.
Ово насеље имају четвороугаони
облик са правцем пружања југозапад
– североисток. Дужина Барица је 1500
м, а ширина 600 м. Имају 3 дужне улице
и 6 по ширини, које се секу под правим
углом.
Куће су, углавном, ниског, панонског
типа. Насеље има месну канцеларију,

пошту, амбуланту, дечији вртић, основну
школу на румунском језтику.
Помоћ у прикупљању информација
пружили су свештеник Трајан Гилезан из
Барица и Ћипријан Муста из Пландишта.

Легенда о проклетству села
Легенда каже да је у селу живео
брачни пар који је био у пријатељским
односима са сеоским свештеником.
Често су се посећивали, па је после
извесног времена муж постао сумњив.
Једног дана, свештеник је, као и
обично, дошао да посети пријатеље.
Гласно је дозивао и након тога је ушао у
кућу. Затекао је жену како преде. Само
што је упитао где јој је муж, муж је ушао у
кућу и напао свештеника да му ради иза
леђа, та да жели да му преотме жену.
Научићу ја тебе памети- викао

је гневно муж и несрећног свештеника
свезао о дрво насред дворишта.
Вест о овоме далеко се прочула, па је
тако доспела и до Владике, који је дошао
у село, одржао велику службу и гласно
се помоллио:
Ако је свештеник крив, нека се
осуши тако везанза дрво, али ако није
крив, нека се осуши дрво. У селу нека
заувек завлада неслога и мештани све
што им буде потребно, нека траже у
другим местима.
Неколико дана касније, дво се
осушило, а клетва је све више почелада
се остварује.
Ову легенду је на основу
казивања старих мештана записао
Викентије Јовановић, новинар и
уредник радио Новог Сда, редакције на
румунском језику и објавио у Алманаху
на румунском језику за 1995. годину.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
DR. BRÂNDUȘA JUICĂ

EDUCAŢIA ESTE TEMELIA PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI
CULTURAL ROMÂNESC

Dr. Brândușa Juică este profesor al
Şcolii de Înalte Studii de Specialitate
pentru Educatori ,,Mihailo Palov”
din Vârşeţ, la discipline metodica
dezvoltării vorbirii 1 şi 2 şi metodica
dezvoltării vorbirii şipregătirea
pentru învăţareacitit-scrisului. În
anul 2013 a obţinut titlul de lector
universitar al Facultăţii de Învăţători
din Belgrad pentru disciplinele
literatura română pentru copii şi
tineret şi introducere în studiul
literaturii române.
S-a născut
în localitatea Plugova, comuna
Mehadia, România şi s-a stabilit în
Serbia la începutul anilor optzeci. În
urma absolvirii Liceului Pedagogic
din Caransebeş, a continuat
studiile la Academia Pedagogică
„Živa Jovanović“ din Vârşeţ şi la
Facultatea de Învăţători din Belgrad.
A absolvit studiile de doctorat
la Timişoara, pe tema literatura
română din Voivodina. A participat
la numeroase reuniuni şi conferinţe
ştiinţifice, este autorul unui număr
însemnat de lucrări ştiinţifice şi al
câtorva manuale şcolare pentru
învăţământul primar în limba
română.
La Universitatea de Vest din
Timişoara aţi elaborat teza de
doctorat „Literatura română din
Voivodina(1945-1989),
evoluție,
coordonate,
personalități“,
însă
literatura în limba română creată
pe aceste meleaguri a fost şi tema
altor lucrări ştiinţifice semnate
de dumneavoastră. Care sunt
caracteristicile acestei literaturi și
care sunt reprezentanții ei de seamă?
- „Literatura română din Voivodina
(1945-1989), evoluție, coordonate,
personalități“ este prima teză de doctorat
despre literatura în limba română scrisă
la noi, care s-a elaborat la Universitatea
de Vest din Timișoara. Coordonatorul
ştiinţific al cercetării a fost prof. univ.
Cornel Ungureanu, cunoscut critic
literar.Literatura română din Voivodina
reprezintă o parte esenţială a vieţii
culturale româneşti din Banat, esenţială
pentru că literatura exprimă existenţă,
identitate, păstrarea şi cultivarea limbii
materne, ea reprezentând totodată şi o
modalitate elocventă de evidenţiere a
valorilor artistice create într-un context
socio-cultural, istoric şi educaţional
specific.Inclusă în scenariul cultural al
spaţiului în care s-a produs, literatura în
limba română şi-a construit aspectul său
specific, în special în a doua jumătate a
secolului trecut, perioadă în care a reuşit
să ridice nivelul cultural al minorităţii
naţionale române.În urma cercetării
izvoarelor scrise, cărţi, reviste, ziare
şi a utilizării informaţiilor oferite de
dialogurile cu cunoscătorii fenomenului
literar românesc voivodinean, se
remarcăm existenţa mai multor generaţii
literare.
Prima generaţie de scriitori are o
configuraţie eterogenă, ei aparţinându-i:
fondatorii mişcării literare în limba
română: Radu Flora, Mihai Avramescu,

Ion Bălan, Traian Doban, Aurel Gavrilov,
Ion Marcoviceanu; scriitori care au
debutat în periodicele interbelice:
Simion Drăguţa, Todor Şandru, Aurel
Trifu; scriitori mai tineri: Cornel Bălică,
Mihai Condali, Todor Creţu, Petru
Dimcea, Miu Mărgineanu, Ion Miloş,
Miodrag Miloş, Iulian Rista-Bugariu,
Florica Ştefan; poeţi ţărani.
Noile orientări din viaţa literară
iugoslavă (triumful moderniştilor marcat
prin apariţia volumelor de debut ale
poeţilor Miodrag Pavlović şi Vasko Popa,
Radomir Konstantinović, în proză şi
publicistică, Zoran Mišić în critica literară
şi mai târziu grupul Medijala, în artele
plastice) au pătruns şi în spaţiul cultural
românesc, ceea ce a dus la declanşarea
primelor confruntări dintre scriitorii
mai tineri şi grupul fondatorilor mişcării
literare în limba română.
Influenţaţi de modele din literatura
română şi sârbă (Marin Sorescu, Nichita
Stănescu, Vasko Popa, ...), afirmându-se
mai ales în domeniul liric, scriitorii anilor
şaptezeci au contribuit la integrarea
literaturii române voivodinene în
spiritul modern al literaturii române.
Această generaţie a abandonat definitiv
formulele literare existente, mai mult
au forţat chiar şi înnoirea exprimărilor
tradiţionale, astfel că unii scriitori, după
o ,,tăcere” de două decenii, au început să
scrie într-o manieră nouă. Reprezentanţii
acestei generaţii sunt poeţii: Slavco
Almăjan, Olimpiu Baloş, Mărioara
Baba, Eugenia Bălteanu, Petru Cârdu,
Ioan Flora, Simeon Lăzăreanu, Felicia
Marina Munteanu, Lazăr P. Mălaimare,
Ileana Ursu şi prozatorii: Livius Lăpădat,
Teodor Munteanu, Costa Toader, Florin
Ursulescu. În anii optzeci în spaţiul
literar s-au afirmat o serie de voci tinere
distincte: Nicu Ciobanu, Pavel Gătăianţu,
Aurora Rotariu Planjanin, Ana Niculina
Ursulescu, Aurelia Penţa Mândrea, Florin
Ţăran. Între aceştia au debutat editorial
poeţii Ioan Baba şi Mariana Dan.
Care sunt tendinţele actuale în
literatura română din Voivodina?
În ce măsură sunt astăzi cunoscuţi
cititorilor sârbi și români autorii
voivodineni care au scris în limba
română?
- Situaţia de criză, care a evolut în ţară
după anul 1990, a adus declinul şi în
spaţiul literar. Totuşi, în paginile revistei
Lumina sau a altor publicaţii, precum şi
editorial s-au afirmat, în anii nouăzeci,
câteva nume noi: Vasa Barbu, Vasile
Barbu şi Ionel Stoiţ; scriitorii crescuţi în
pepiniera Cenaclului Tinerele condeie,
din Vârşeţ: Ionela Mengher, Valentin Mic,
Mărioara Ţera Sfera...
La sfârşit de secol şi mileniu literatura
română din Voivodina este o literatură
a diversităţii tematice, care pendulează
între tradiţional, modern şi postmodern,
caracteristică determinată de câteva
coordonate: realitatea, moştenirile şi
rafinamentul artistic al scriitorilor.
Astăzi, scriitorii care crează în limba
română, sunt cunoscuți prin operele
traduse în limba sârbă, engleză, franceză
sau în alte limbi.
Indiferent de orientările spre care
s-a îndreptat, literatura română din
Voivodina exprimă o arhitectură proprie,
specifică, dată de conştiinţa alterităţii,

de dimensiunea bilingvismului, de
influenţele dinspre spaţiul românesc,
apoi dinspre cel majoritar şi european,
precum şi de vocaţia scriitorilor.
Unul
dintre
domeniile
dumneavoastră de interes în materie
de cercetare este literatura pentru
copii. Ați putea face o paralelă între
literatura sârbă pentru copii și
literatura pentru copii scrisă în limba
română?
Literatura română pentru copii şi
tineret din Voivodina, Republica Serbia,
este parte componentă a literaturii
române care a evoluat în perioada de
după cel de-al Doilea Război Mondial.

La început, scriitorii români și-au
publicat creațiile menite copiilor în
revista „Bucuria pionierilor” (care în anul
1956 își schimbă denumirea în „Bucuria
copiilor”), iar din anul 1970, publică cărți
pentru copii și tineret, de o reală valoare
instructiv-educativă. Cărţile pentru copii
şi cu copii rotunjesc un capitol valoros
al literaturii în limba română, care intră
în relaţie cu arta, cu jocul, cu ilustraţia,
cultura şi tradiţiile românilor de pe aceste
meleaguri, contribuind la completarea
imaginii de sine a minorităţii române.
Scriitorii contemporani pentru copii
reiau unele experienţe anterioare, cu
un surplus de implicare originală, dar
şi de orientare spre cele două literaturi
română şi sârbă, la confluenţa cărora s-a
născut literatura română din Voivodina.
O paralelă între literatura pentru copii,
scrisă în limba română la noi și literatura
pentru copii în limba sârbă, nu se poate
realiza. Literatura sârbă pentru copii
are o tradiție îndelungată, personalități
proeminente, o altă dimensiune de
valori.
Sunteți autoarea mai multor
manuale pentru învățământul primar
cu predare în limba română. Ce
provocări întâmpină învăţământul în
limba română? Există unele aspecte
specifice referitoare la învățământul
în limbile minoritarilor?
Pentru românii din Voivodina,
preocuparea de a-şi păstra patrimoniul
cultural şi spiritual a fost, şi este încă,
un fel de a fi, un fel de a spune cine
sunt. Desigur că, despărţirea de cultura
mamă, care a evoluat în alte direcţii,
a avut consecinţe asupra destinului

nostru cultural şi în special asupra limbii
materne, care înclină spre arhaism. Deşi
antrenaţi în procesele de aculturaţie
şi enculturaţie, românii din Voivodina
au reuşit să-şi clădească o arhitectură
culturală proprie, ce poartă în structura
sa o serie de componente specifice, care
vizează moştenirile culturale naţionale,
dimensiunea rezultată din convieţuirea
cu celelalte popoare şi naţionalităţi şi,
nu în ultimul rând, vocaţia originalităţii.
Un rol covârşitor în păstrarea
moştenirilor culturale, a limbii materne
şi în construirea devenirii noastre în
acest spaţiu al diversităţii culturale l-a
avut învăţământul. Învăţământul în
limba română este organizat la toate
nivelurile: preşcolar, primar, gimnazial,
liceal, superior. Acesta funcţionează
şi evoluează în contextul sistemului
educaţional naţional al ţării în care
trăim, purtând emblema specificului, la
fel ca şi la restul minorităţilor naţionale.
Este cunoscut faptul că cel mai răspândit
tip de învăţământ cu limba de predare
română este şcoala generală (cu patru şi
cu opt ani). O importanţă aparte prezintă
existenţa secţiilor în limba română din
cadrul instituţiilor de învăţământ liceal
şi superior.
După părerea dvs., care sunt
cele mai acute probleme cu care se
confruntă comunitatea română din
Serbia, la ora actuală?
La ora actuală, învăţământul în limba
română se confruntă cu probleme
deosebite, dintre care vom menţiona
câteva: reducerea numărului de şcoli
în care procesul de învăţământ se
desfăşoară în limba română, ca limbă
maternă, școli și clase cu un număr
mic de elevi, majorarea numărului de
clase combinate și comasate, naveta
eleviilor și a cadrelor didactice, elevi
care frecventează cursurile în limba
sârbă; lipsa de cadre specializate,
numărul mic de studenți înscrişi în
cadrul departamentelor de la facultățile
universităților din Belgrad și Novi Sad,
de foarte mult timp nu a fost numit un
supervizor pentru limba și literatura
română și altele.
Cum apreciați calitatea informării
în limba maternă a românilor din
Serbia?
- În perioada globalizări, comunicarea
electronică leagă rețele informaționale
și stârnește astfel transferul de
mentalitate
și
comportament.
Comunitățile și-au cultivat tradiția
datorita individualitățiilor puternice.
În prezent, identitatea lor tinde să
depășească frontierele, de a scăpa de
sub protecția identității de bază. Este
dificil de prevăzut – cum poate cultura
minorităților naționale să găsească
„lumina” în oscilarea dintre identitate și
provocarea globalizării. Informarea în
limba maternă a românilor din Serbia se
face prin programele radio-televiziunii,
presa scrisă, Internet, accesul mediilor
din țara de baștină. Consider că nu
sunt suficient de competentă pentru a
aprecia această activitate.
În final, mulțumesc redacției ziarului
„Vršačka kula“ pentru încredere și
cititorilor pentru atenția acordată!
T.S.
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ГОРАН СКРОБОЊА

РОМАН О НЕПОНОВЉИВИМ ОСАМДЕСЕТИМ

Горан Скробоња, један од
најпознатијих домаћих аутора
хорор и научно фантастичне прозе,
написао је роман “Када кажеш да
сам твој”, тематски потпуно различит
од његовог досадашњег опуса.
Критика је “Када кажес да сам твој”
оценила као „‘Амаркорд’ и ‘Грлом
у јагоде’ за генерацију која је била
млада осамдесетих“, а сам аутор
рекао је да му је основна замисао
била да сачува од заборава дух
једног времена којим је Југославија
одисала у деценији уочи свог краја.
Горан Скробоња је аутор романа
Накот (1993), као и Од шапата до
вриска, приче страве и фантастике
(1996), Шилом у чело, приче
фантастике и страве (2000). Аутор је
и Блеферског водича за хорор (1995)
и коаутор дела Ла Руе - графички
роман (2000 - награда БЕДЕЦОУВЕРТ
за најбољи дебитантски стрипалбум, 2000). Заступљен је у
Антологији нове српске фантастике.
Приредио је неколико антологија
хорор, односно СФ књижевности.
Преводио је Стивена Кинга, Дена
Симонса, Ијана Мекдоналда и многе
друге ауторе.
Читаоци вас познају пре свега као
жанровског писца, аутора научне
фантастике, хорора, алтернативне
историје. Ваш последњи роман „Када
кажеш да сам твој“ представља
потпуну стилску и тематску промену у
односу на ваш претходни опус?
Промена је свакако тематска. До
сада заиста нисам писао овакве књиге,
лишене жанровских, фантастичних
елемената. Реч је о причи која се бави
одрастањем и сазревањем главног јунака
у доба које је данас у нашој савременој
књижевности махом запостављено,
док у популарној култури често бива
мистификовано. Желео сам пре свега да
сачувам од заборава дух тог времена,
и то кроз сасвим реалистичну, а опет –
надам се – занимљиву причу о Београду
и бившој заједничкој земљи у деценији
која је претходила њеном распаду. То
је истовремено и моја прича, прича
генерације којој припадам.
„Када кажеш да сам твој“ је роман
о златном добу Југославије и новом
таласу који је обележио осамдесете и
генерацију која је тих година стасавала
у СФРЈ. Колико је романтизовано
колективно сећање на овај период,
а шта је оно што је ову деценију
објективно учинило „златном“?
Колективно сећање на овај период
постоји, наравно, само за генерацију
данас средовечних људи са простора
бивше Југославије, и генерацију
њихових родитеља која сада већ полако
одлази. За млађе је то некакво чудно
доба, истовремено и хваљено и куђено
– хваљено због објективно општег
благостања (у поређењу са данашњом
социјално-друштвеном ситуацијом) и
оспоравано због наводно репресивног
једнопартијског политичког система.
Деценија која је после овог периода
уследила – деведесете – и даље је много
живља и присутнија у колективној
свести, не само у Србији већ и у целом
региону, што је сасвим разумљиво.
А сећања на осамдесете су уједно
углавном селективна: свако ко их је
проживео памти их другачије. Ореол
романтизовања тако често постоји, али
стварност је била нешто друго. Нажалост,

ту деценију «златном» чини понајвише
поређење са данашњицом у којој се
чини – макар нама који смо живели у
претходној великој држави – како се све
распада: превасходно систем вредности,
а затим и све остало: социјална правда,
сигурност, култура, морал. Осамдесете
године су биле године када људи нису
куповали дипломе нити је постојао
егзодус омладине у иностранство;
пензије су биле светиња, здравствена
заштита и правосуђе су функционисали,
очекивали сте – кад се запослите – да
у истом предузећу, ако тако желите,
проведете цео радни век... држава је
деловала снажно и функционално. То
је неоспорно. Али ако су осамдесете
«златне» само због тога, дакле зато
што им поређење са данашњицом иде
наруку, онда треба да се запитамо како
смо дозволили да буде тако.
Могу ли се осамдесете на овим
просторима икада поновити, макар
у контексту музичке енергије коју је
донео нови талас?
Сигуран сам да не могу. То је немогуће
и на много релевантнијој, светској
музичкој сцени. Музика осамдесетих
била је производ специфичног духа тог
времена, и баш као што се неће појавити,
шта знам, нови Дуран Дуран, Спандау
Балет и цео тај новоромантичарски
покрет, рокабили итд., не очекујем да
видимо ни нову Азру, Инструкторе,
Филм или Лачног Франца. Наравно,
талентовани појединци и бендови постоје
и постојаће увек, али не овако, као део
упечатљивог, незаборавног и ауторски
страховито
релевантног
корпуса
стваралаца који је остао неизбрисиво
урезан у историју популарне културе. Не,
осамдесете су биле у том смислу нешто
заиста посебно, и притом не мислим само
на музику, већ и на филм, књижевност.
То је моје лично мишљење и заснива
се на мом доживљају света, а донекле
занимљива илустрација могло би да буде

следеће: у једном тренутку решио сам да
– за слушање током вожње – направим
компилације апсолутно најбољих песама
из седамдесетих и осамдесетих, што
сам обавио прилично лако, уз слатке
муке избора песама које ће завршити на
таквој плејлисти. Онда сам то покушао
да урадим и са музиком деведесетих и
налетео на некакву унутрашњу блокаду;
убрзо сам одустао, јер нисам имао јасну
идеју о томе које би песме заправо
требало тамо да уврстим. А што се тиче
актуелне музике, морам да признам
да је не пратим и не познајем, ако се
изузму они бендови и извођачи чије сам
каријере пратио деценијама уназад, и
данас се убрајају у рок-метузалеме.
Роман обилује познатим именима,
а неки од јунака књиге су чак и
учествовали у њеном настанку?
С обзиром на то да је књига
истовремено и сведочанство о том
периоду, без познатих имена се није
могло. У овом или оном контексту
ту су неки од најзначајних учесника
тадашње рок сцене – Џакарта, Лаки
пингвини, Инструктори, Парни ваљак,
рок новинари Пеца Поповић и Петар
Јањатовић... Роман не би ни био написан
да није било мог дружења са Игором
Поповићем (Џакарта) са којим сам делио
гимназијску клупу, и његових сећања
на то како је изгледало бити рок звезда
у Југославији осамдесетих; Мирослав
Цветковић – Цвеле, басиста Бајагиних
Инструктора и рок-продуцент, пружио ми
је непроцењиву помоћ причама о чувеној
«Петици», студију ПГП РТБ у којем су
снимане најзначајније плоче тог времена.
Такође, један од највећих стрип-уметника
с ових простора, Игор Кордеј, допринео је
својим сећањима на период када је радио
дизајн за албуме тада најпопуларнијих
бендова, а када сам га питао да ли смем
да у роману поменем како је он радио
дизајн и за други албум моје фиктивне
групе Калкута (албум чији је назив

послужио за наслов романа), он ми је
рекао: «Ма ја ћу ти га стварно направити.»
Тако је и било. Такође, разговори са
Драгољубом Мићком Љубичићем, још
једним гимназијским другом, као и многе
друге епизоде у књизи аутентична су
сећања на оно што сам заиста доживео,
и мислим да изузетно доприносе томе да
роман за читаоце буде убедљив – а рекао
бих да је за успех једног књижевног дела
то и најважније.
Чак и они ликови и догађаји који су
измишљени делују стварно, до те мере
да и сам назив књиге и „Калкутиног“
хита „Када кажеш да сам твој“ на
прву лопту звуче познато, као рефрен
песме коју смо заиста чули?
Неко је упоредио наслов те песме/
албума, одн. саме књиге са стихом
Електричног оргазма из песме «Не
постојим» али када сам писао стихове за
тај фиктивни велики хит то ми уопште
није било у глави, макар не на свесном
нивоу. Заправо, наслов романа требало
је да буде првобитно цитат из једне друге
песме Ел. Орга – «А ја нећу да сам сам»
(песма «Крокодили долазе»), али је то, у
договору са редакцијом Лагуне, накнадно
промењено из неких мање-више
техничких разлога. Међутим, уколико
стихови за «Када кажеш да сам твој»
заиста звуче препознатљиво, то значи
да сам успео у намери да измишљене
елементе књиге неприметно уградим у
фактуелну, готово документаристичку
слику. У том смислу, ова књига је
донекле на трагу жанра алтернативне
историје, тако да можда тај мој тематски и
жанровски заокрет и није толико велики.
У вези са овом измишљеном
песмом, ту је и „рецепт за прављење
хита“ који Жаре открива главном
јунаку романа Лакију?
Да, то је за мене изузетно забавна
епизода. Својевремено сам од некога
заиста чуо да постоји рецепт за
компоновање хит-песме, и то је звучало
веома занимљиво, премда не верујем
да сам рецепт може да доведе до велике
и популарне песме. То вам је као са
рецептима за кување – колико год да су
добри, ако немате квалитетне и укусне
састојке, месо, поврће, зачине, добићете
бућкуриш. У основи сваког релевантног
стваралачког процеса налази се таленат,
и то је неизбежно. А «рецепт за прављење
хита» је заиста нешто што би Жарета и
Лакија могло да заокупља у време велике
славе Калкуте.
Какви су вам сада планови? Да ли
настављате са нежанровском прозом
или се враћате фантастици?
И једно и друго. Недавно ми је у
књижевном часопису Квартал објављена
нежанровска приповетка («Клопка»)
због чега сам изузетно поносан, јер је то
један од ретких преосталих часописа који
објављују најквалитетнију савремену
српску прозу и поезију. Такође, роман
који намеравам да пишем у наредном
периоду, са радним насловом Мушка
књига о самоубиству, бавиће се данашњим
опсесијама и неће садржати фантастичне
елементе. Истовремено, пишем кратке
жанровске приче по позиву за различите
тематске антологије у земљи и региону,
а предстоји ми и писање завршног,
трећег дела циклуса о Теславерзуму. Као
што је Џон Ленон својевремено рекао:
«Не очекујем да певам “She Loves You”
у својој четрдесетој.» Интересовања се
временом мењају, баш као што се мења
ваш доживљај света. Али верујем да би
Ленон, да је данас жив, повремено узео
гитару у руке и одсвирао и отпевао тај
свој велики хит. Наравно да намеравам
да и даље пишем жанровску прозу, али
не само њу.
Тијана Станојев - Косановић
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СЕЋАЊЕ НА ПЕТРУ КРДУА

Колоквијум
о
животу
и
делу вршачког писца, поете,
дугогодишњег уредника Књижевне
општине Вршац, преводиоца Петру
Крдуа одржан је у Конкордији,
прошле
суботе,
5.
августа.
Организатори су били Жупанијска
библиотека „Ђорђе Кошбук“ града
Бистрица-Насауд,
Жупанијски
центар за културу Бистрица-Насауд
и Музејски комплекс БистрицаНасауд, а у сарадњи са Градом
Вршцем, Књижевном општином
Вршац, Генералним конзулатом
Румуније у Вршцу, Румунском
православном црквом у Вршцу,
Удружењем грађана „Суфлет пентру
суфлет“ из Темишвара и Удружењем
грађана „Банатик-арт“ из Вршца.
У име Књижевне општине Вршац,
Габријел Бабуц и Сања Вукелић
поздравили су присутне госте
из Бистрице-Насауд (Румунија) и
захвалили им се на напору који су
учинили на организацији омажа
великом културном посленику
Петру Крдуу.
Флорина Бабуц и Александар
Јовановић представили су Крдуа
песника, казивајући Петруове
песме на румунском и српском
језику. Познати писци из Бистрице,
Клужа, Букурешта и Темишвара, као
и из Вршца, говорили су о Петру
Крдуу као песнику, преводиоцу и
издавачу. У оквиру колоквијума,
Жупанијска
библиотека
из
Бистрице је објавила књигу
изабраних песама Петру Крдуа и
део интервјуа које је Крду направио
са
најзначајнијим
румунским
писцима у егзилу, као што је
Сиоран, Елијаде, Јонеско и други.
Књига садржи око 300 страница и
илустрована је Крдуовим цртежима.
Промоција књиге одржана је у
просторијама Градског музеја у
Вршцу, где је уједно представљена
и мала изложба Крдуових књига,
као и књига румунских аутора
у КОВ-у. На јесен, КОВ и његови
писци, биће гости Жупанијске
библиотеке у Бистрици где ће се
одржати промоција ове књиге, као
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Сећање на књижевног великана
и представљање наших аутора.
Бабуц је указао на значајан
допринос
Петру
Крдуа
у
зближавању српске и румунске
литературе и додао:
- Петру Крду је неуморно и са
великом страшћу радио за обе
књижевности, за румунску и српску,
као и на њиховом зближавању.
Доказао
је
то
безбројним
преводима, есејима и књижевним
радовима, али и његовом поетиком
која га ставља у ред најзначајнијих
писаца ове две књижевности. За
Петру Крдуа се с правом може рећи
да је био амбасадор румунске и
српске књижевности у свету.
О тој јединственој двострукости
Петру Крдуа Бабуц је писао у
есеју „Петру Крду - румунскосрпски кентаур“ који је објављен
у Румунији у часопису који носи
Крдуово име. Бабуц се осврнуо и
на Крдуов рад као издавача и читао
на румунском делове есеја писца
Љубомира Кораћевића „О Крдуовој
издавачкој поетици“.
Јоан Пинтеа, свештеник, писац и
директор Жупанијске библиотеке
„Ђорђе Кошбук“ из БистрицеНасауд, представио је књигу
изабране поезије Петру Крдуа
„Стање времена“ („Стареа времии“)
коју је Жупанијска библиотека
објавила у оквиру пројекта,
односно „Колоквијума Петру Крду“.

Књигу сам објавио
као библиотекар и као читалац
и поштовалац лика и дела
Петру Крдуа, рекао је Пинтеа
образлажући мотиве поменутог
издавачког подухвата. Желео сам
да на једном месту имам Крдуове
песме и интервјуе са највећим
румунским и светским писцима.
Пинтеа је, такође, нагласио да је
Крдуово приусуство још увек живо,
као и да је уједно открио и Крдуа
као ликовног уметника, што је за
њега било право изненађење:
- Од сада можемо рачунати на
Крдуа и као ликовног, а не само
књижевног ствараоца, закључио је
он. Неколико Крдуових графика и
илустрација је објављено и у овој
књизи.
Пинтеа је потом представио
своје сараднике, писце, књижевне
критичаре и званичнике који су,
редом, говорили о појединим
аспектима Крдуовог уметничког
рада. Колоквијум о животу и делу
овог књижевног великана, који је
име Вршца уписао великим словима
у књижевну мапу света, поздрављен
је и похваљен као прави потез
од стране бројних поштовалаца
Крдуовог стваралаштва који су
присуствовали омажу.
Ј.Е.

ОДРЖАН ПЕРФОРМАНС НА ПЛАНИНАРСКОМ ДОМУ “ШИРОКО БИЛО”

“НАДМОРСКА ВИСИНА АРСОВСКЕ ТАЈНЕ”

У летњу суботу, 29. јула 2017.
ВАУ „АРС“ је пружио својим
пријатељима уметницима излет
перформанс „Надморска висина
Арсовске тајне“ који је одржан у
просторијама Планинарског дома
„Широко било“, чији су домаћини,
удружење Планинско-смучарско
друштво „Вршачка кула“, топло
отворили руке за ВАУ-„АРС“-ове
госте. У сарадњи са домаћинима,
ВАУ „АРС“ је желео да своје
пријатеље уметнике на дан измести
у колевку природе, прамајке
уметности. На путу успињања
ка централном месту догађања,
учесници су имали прилике да се
упознају са лепотама Вршца.
У летњој башти планинарског
дома, госте из Београда, Земуна,
Панчева, Сенте, Крчедина, Цириха,
Прага, пријатеље уметнике из
Удружења књижевника Србије,
Српског књижевног друштва,
Удружења ликовних уметника
Србије, Књижевне општине Вршца,
Удружења “Мој Срем“ из Крчедина,
Удружења
„Чешка
беседа“,
Клуба жена „Атина“, дочекали су
распевани гласови девојчица из
хора „Звончићи“, Олгице Чех и

специјалитети домаће радиности
жена из Вршца и Крушчице.
Учесници су, такође, учествовали
у акцији прикупљања новчане
помоћи за удружење „Параквад“,
под називом „ЈА САМ ВАУ-АРСОВАЦ
ДАРОДАВАЦ“ (која ће од сад бити
стални пратилац ВАУ „АРС“-ових
активности), сликајући се поред
маскоте са рол - ап-а. Уметничко
вече се наставило дубоко у ноћ, уз
натпевавања, дуетска рецитовања,

поетске дебате уз домаће вино
и ноћни мирис борова. Јутро је
замирисало намером да се на овом
месту следеће године направи
реприза за све наше пријатеље
уметнике који су у жалу због
недоласка. И питање: „На којој је
надморској висини уметност?“,
добило је свој одговор: „На врху
непосредног и чистог уметничког
заједништва“.

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

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ „ДУШАН ВОЈИНОВИЋ“ НА
ФЕСТИВАЛУ РОК ВИЛИЏ У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ

ПОБЕДНИЧКИ АФОРИЗМИ
ЗОРАНА ЂУРОВИЋА ЂУРКЕТА

Вршачки афористичар Зоран Ђуровић Ђурке победник
је овогодишњег конкурса за књижевну награду у склопу
манифестације која се традиционално од 2012. године одржава у
Банатском Соколцу. У конкуренцији 40-так афористичара из целе
Србије освојио је прво место, диплому и новчану награду које ће
му бити уручене на главној фестивалској вечери. Награда се сваке
године додељује за афоризам, а једне године за поезију.
- Срећан сам што сам после освојеног другог места на
Шабачкој чивијади (2015.) и трећег места на конкурсу у Мркоњић
граду ове године , освојио прво место на овом конкурсу, тим пре
што сам по први пут послао своје афоризме на манифестацију
Rock village. Ова победе свакако ће ми бити подстрек за даље
писање афоризама и граго ми је што ми се уложени труд исплатио
наравно да свака награда прија, тако да ћу са још већим еланом
наставити свој рад.
- Заробљеног непријатеља сурово
смо казнили. Натерали смо га да живи
са нама.
- Види се да је тај политичар
између две предизборне кампање
радио на себи. Угојио се!
- Која је разлика између моје
жене и Бога? Божјих заповести има
много мањe.
- Питала ме жена шта би ме
највише усрећило. И тако смо се ми
развели.
- Србија би могла да буде друга
Швајцарска. Али Срби не воле да буду
други ни у чему.
- Чујем да ми многи замерају да
немам своје мишљење. Баш ћу да
питам жену шта мисли о томе.
- Брине ме женино здравствено
стање. Здрава је као дрен.

12 ВРШАЧКА КУЛА
Клуб екстремних спортова “Изазов”
приредио је љубитељима авантура у
природи изванредан угођај организовавши
нову регату на Карашу, која је већ постала
традиционална. 26 одважних љубитеља
пустоловина уживало је у вожњи кануима
низ ову банатску реку, која нема уређено
речно корито још је летњој авантури дало
још већу драж.
- Стартовало се у Војводинцима а циљ регате
био је у Јасенову. Растојање од 18 километара
кануисти су прешли за 5 часова. 26 чланова
регате било је смештено у 12 кануа и два кајака.
Сви учесници су изузетно задовољни, најавили
су ново учешће које организујемо крајем

ФОТОРЕПОРТАЖА
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августа, рекао је председник Клуба “Изазов” К ЛУБ ЕКС ТРЕМНИХ СПОР ТОВА “ИЗА ЗОВ” ОРГАНИЗОВАО ТРА Д
Милош Лазаревић Лаза.
Учесници регате су током вожње направили
паузу у Стражи, где су због бетонске бране
кануи морали бити пренешени обалом.
Пауза је искоришћена за окрепљење, али и
освежење у виду купања у Карашу.
Осим нове регате на Карашу, Лазаревић је
за септембар најавио и спуст низ реку Неру,
тако да ће љубитељи авантура имати прилику
за ново уживање. Цена учешћа је 10 евра и
пријаве се могу извршити на тел: 063/102-1590,
као и у Клубу “Изазов”, сваког дана од 18 часова.
Више информација може се наћи на Фејсбук
страници Клуба “Изазов”.

ПЕТАК • 11. август 2017.

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВАНТУРА НА ВРШАЧКИ НАЧИН
ИЦИОНА ЛНУ РЕГАТ У НА РЕЦИ К АРАШ

ВРШАЧКА КУЛА

1313

БАНАТСКИ ВЕСНИК

14 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •11. август 2017.
17

4. август 2017. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

TEGYETEK MEG MINDENT, AMIT CSAK MOND /JN 2,5/

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Lehetőségek Tábora

» A hálaadó szentmisén

Msgr. Gyuris László nagybecskereki
plébános hálaadó szentmiséje

O

lyan kedvesek a vasárnapok. Mindig Húsvét jut
eszünkbe. A mai vasárnapon is az Isten szava csodálatos lelki ételként tárul elénk,
számomra pedig ez a vasárnap
egy alkalom, hogy hálát adjak
Istennek és kegyelmeket kérjek. Ugyanis 40 évvel ezelőtt
Kovinban Jung püspök atya
pappá szentelt mondta msgr.

40

éves papi szolgálatban a
nagbecskereki plébános

Gyuris László székesegyházi
plébános július 30-án annak
a hálaadó szentmisének bevezetőjében, amelyet a nagybecskereki székesegyházban mutatott be.
A negyvenéves papi jubileumát ünneplő Laci atyával
együtt misézett elődje, msgr.
Tietze Jenő apostoli protonotárius és Masa Tamás nagybecskereki segédlelkész. A hálaadó
szentmise homíliáját maga az
ünnepelt mondta, aki egy személyes élményét is megosztotta a jelenlévő családtagjaival, rokonaival és a hívekkel:
Negyven évvel ezelőtt, röviden szentelésem előtt egy kolostorban voltam lelkigyakorlaton. Egy kb.2-3 éves küzdelmes időszak volt mögöttem.
Sokat szenvedtem ebben az
időszakban. Az egyik koradélután kimentem a kolostor parkjába és egyszerre belső fényként, örömmel és belső világos-

sággal összekötve felragyogott
előttem éppen a mai evangéliumi rész. Egyáltalán nem gondoltam rá, „kívülről” jött belém, tiszta ajándék, kegyelem
volt. És hangtalanul kiáltottam
magamban: megtaláltam a kincset, megtaláltam a kincset…
Ez a kincs Isten, érte érdemes
mindent odaadni. Csak áradt
belőlem a túlcsorduló öröm…
Természetesen, minden embernek Ő a kincs, de olyan jó
volt ezt így megélni…
Az ünnepelt a fokoláré lelkiség elkötelezettje fiatal kora
óta, így Isten iránti háláját is
egy Chiara Lubich gondolattal fogalmazta meg, amelyet
egyik unokaöccse, Gyuris Csaba felesége, Kata tolmácsolt a
jelenlévőknek.
Köszönet a családomnak,
édestestvéreimnek és azok házastársainak, gyermekeiknek
és unokáiknak, olyan jó, hogy
ők vannak, és olyan mélyen

szeretnek. Istennek köszönöm, hogy eddig minden egyházközségben, ahol plébános
voltam – Székelykevén, Versecen és most itt, Nagybecskereken – annyi jó munkatársat és hívőt kaptam. Hála Istennek elöljáróimért, pap-, szerzetes- és diakónus oltártestvéreimért. Imádkozzatok értem,
hogy amit az evangéliumban
ma hallottam, élni tudjam veletek együtt kérte a szentmise
végén Gyuris László atya, akit
az egyházközség nevében Kovács Oszkár, az egyháztanács
elnöke köszöntött.
A székesegyházi plébános
híveit kiflivel vendégelte meg
és valamennyi jelenlévőt emlékképpel ajándékozott meg
pappá szentelése 40 éves jubileumának emlékére és az egybetartozás jeleként.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

TIZEDIK ALKALOMMAL TALÁLKOZTAK A SPORTOLÓ NYUGDÍJASOK

zerdán, július 2–án imár sorrendben a tizedik alkalommal szervezték meg a községi nyugíjasok szervezetének
sporttalálkozóját. Ez alkalommal tizenhat csapat vett részt
a megméretettésen. Érkeztek
csapatok Écskáról, Aradácról,
Rezsőházáról (Knićani), Begafőről (Klek), Csentárol, Melencéről és Stajićevoról. Jelen
voltak a városi helyi közöségek
csapatai is, mint pl. a Dositej
Obradović , Sava Kovačević,
és Muzslyárol két csapat vett

részt. Ezen kívül a Gradnulica
és a Žarko Zrenjanin vöröskereszt, valamint a katonai nyugdijasok csapata is részt vett a
versenyen. A csapatok a következő sportágakban versenyeztek: pikádó, fémkorong
célbadobás és lengőteke. Pikádóban az első helyet a muzslyaiak I. csapata , második
helyet a katonai nyugdíjasok
és a harmadik helyet viszont
a Žarko Zrenjanin csapata érte el. Lengőtekében a legjobbaknak a muzslyaiak I. csapata

únius 26-án nagy mozgolódás támadt a Nagybecskereki és a Szabadkai
Egyházmegyében, hiszen
a Boldogasszony Iskolanővérek kaput nyitottak a táborozók számára. Összesen
kilenc helyről jöttek lányok
és segítők a táborba: Zentáról, Szabadkáról, Bácska Topolyáról, Csókáról, Török-

megtanultuk, hogy Isten
elég nekünk, ha van mély
hitünk.
Június 28-án két szép
hajó várt ránk a Bega folyón,
Klek kikötőjében. Két és fél
órán keresztül csorogtunk
fel-alá a Begán és élveztük
a természet szépségét Muzslya – Nagybecskerek – Jankahíd területén.

becséről, Szentmihályról,
Nagybecskerekről, Tordáról és Ürményházáról.
Napjaink különböző
foglalkozásokkal teltek.
Délelőttönként kézművesség volt a napirenden,
délutánonként lelki percek és hosszú séták, játékok, szentmise. A nap végén, mivel a Nagybecskereki Egyházmegyében Mária
évet hirdettek, így Bernadette-filmet néztünk több
estén keresztül, amiből

A 36 táborozó és a három kísérő sikeresnek élte
meg a néhány napos tábort.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult
a tábor megvalósításához,
különösen a Boldogasszony
Iskolanővérek által vezetett
kollégium dolgozóinak, Julianna nővér vezetésével;
Cára Editnek, aki hűségesen mellénk állt az idén is;
Kanyó Anikónak, aki először volt velünk. Isten áldjon mindenkit.

ERZSÉBETLAKI DIÁKOK TÁBOROZTAK VONYARCVASHEGYEN

»Munka közben

Közösségépítés,
barátság, összetartozás
A

Községi nyugdíjasok sporttalálkozója Nagybecskereken
S

J

bizonyult, őket a Zeleno polje
csapata követte, harmadik helyen viszont a Žarko Zrenjanin
végzett. Fémkorong célba dobásban a katonai nyugdijasok
csapata bizonyult a legjobbnak, a második helyet pedig a
muzslyai II csapata a harmadik
helyet, viszont a Zeleno polje érte el.
Szalma Károly a szervezőbizottság elnöke és a községi
nyugdijasok szövetségének a
sport- és szabadidő-szakosztály koordinátora, megelége-

déssel nyugtázta, hogya csapatok találkozója igen jó hangulatban telt.
Ljiljana Petrov, a nyugdijasszövetség elnök asszonya
a zárszavában közölte, hogy
a körzeti versenyt szeptembe folyamán fogják megtartani. Pontos időpontot még előre nem tudott közölni az elnökasszony, de bejelentette, hogy
ennek a sport találkozónak a
házigai a muzslyai nyugdijasok lesznek.
KÉP ÉS SZÖVEG PRÉCZ ISTVÁN

több mint egy évtizedes cseretáborzásnak
köszönhetően, melyekből
a későbbiekben testvértelepülési kapcsolatok is kialakultak, az erzsébetlaki Császár-tó Magyar Művelődési
Egyesület közreműködésével valamennyi helybeli tanuló az idén is részt vehetett a vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
hagyományos olvasótáborában.
A szervezők elmondása
szerint a cseretáborozás a
magyar nyelv gyakorlásán,
a nemzeti identitás erősítésén, a közösségépítésen és
a barátságon alapul. A vo-

»A tábor résztvevői

nyarcvashegyiek immár tizenegyedik alkalommal fogadták a vajdasági vendégeket, ugyanis eme népszerű
rendezvény egyetlen célja a meglévő anyaországi
kapcsolatok ápolása, illetve újak kialakítása a gyerekek, a felnőttek és a pedagógusok között.
A XI. Olvasótábor keretében az erzsébetlaki tanulók megismerkedtek a település nevezetességeivel, ellátogattak a szigligeti várba
és a keszthelyi kastélyba,
valamint részt vettek a vonyarcvashegyi könyvtárban
megtartott mesefoglalkozáson is.
BORBÉLY TIVADAR
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем кућу са окућницом у
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље потез
Кевериш, удара у асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од 335 m2.
Кућа је новије градње, ПВЦ столарија,
централно грејање, паркети, гаража за 2
аута. Могућа замена за стан са доплатом.
Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова градња,
приземље и спрат 100m2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 m2 у центру
(код Вука Караџић школе) ул. Светозара
Милетића 2. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем кућу са помоћним
објектима (око 110m2) воћњаком,
баштом и пољопривредним земљиштем
све укупно 5807m2. Кућа је легализована,
(дневни боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има пољски wc
и бунаре. Налази се на белоцркванском
путу.Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2. Октобра
83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул. Феликса
Милекера 20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2 саграђена
у близини центра града са мањим
двориштем и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел.
064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на плацу од
1500 m2, на вшшачком брегу, Карпатска
39, плин вода, струја, телефонски
прикључак. Предиван поглед на град.
Тел. 064/11821-81.
Продајем двособан стан 51 m2, у
Вршцу, приземни са нуз просторијама
и гаражом, укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу од 350
квадрата, централно грејање, пвц
столарија, комплет инфраструктура.Тел:
060/6607-901
Двособан стан на продају, 65
квадрата, Омладински трг 12, прекопута
Миленијума, цена по договору.Тел:
013/836-023
На продају кућа на Маргитском
насељу новије градње, на парцели од
350 квадрата. Пвц столарија, сређена,
могућност замене за стан уз доплату.Тел:
060/6607-901, 060/3256-070
Продајем кућу у Павлишу, стара
градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа, гаража,
плац 720 квадрата, воћњак, виноград,
може и замена за двособан стан у

ужем центру Вршца уз доплату.
Врата балконска, дупло стакло,
Словенијалес, нова.Тел: 064/2805862, 013/837-631
Продајем новију спратну кућу
са двориштем и баштом у Панонској
улици у Вршцу бр. 62. Тел: 064/9030-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 060/022-9643
Продајем двособан стан у
згради 67 m2 или мењам за мањи.
Цена по договору. Тел. 063/723-7655.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у
центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/7579-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена, ПВЦ столарија, могућност
заменеза стан са доплатом. Тел. 06066-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54 m²,
Трг Константина Спајића 6/12. Тел.
060/078-00-99 и 060/36-80-122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици Лепе
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по
договору. Тел. 065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за продају,
плац са кућом 700 m², гаража,
воћњак, лоза и цвеће. Тел. 831-631 и
064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000
евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

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

Број
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30м2 на плацу 1000m2, Вршац
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.
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. 013/837631 и 064/280-58-62.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Кућа на продају, 2. октобра83.
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
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
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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.

83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5
соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33. Тел.
069/642-661.
Два стана на продају, Феликса
Милекера 20/1 и 20/2.
Тел. 063/8629-749
На продају кућа у центру града,
реновирана, одмах усељива, у Змај
Јовиној 25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни објекти
на 4,7 ари плаца.
Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.
Тел: 062/883-7304
Продајем кућу у улици Цара
Лазара 59, Вршац.
Тел: 062/883-7304
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.

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. 060/335-11-72.
Локал за издавање у улици
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел:
063/894-9163
Кућа са двориштем за
издавање од 01. марта 2017.
(ненамештена), 3 собе, предсобље,
трпезарија - ниша и купатило,
стара градња, све адаптирано.Тел:
064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.

Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995,
013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период. Тел.
060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на спрату,
нова градња, посебан улаз, одвојен
плин и струја, има кабловску и
интернет. Тел. 063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/5152-245.
Издајем једнособан конфоран
стан. Тел. 063/767-55-79.
Издајем гарсоњеру 30 м²
у Жарка Зрењанина, код Дома
пензионера, прва зграда од
цркве, први спрат са балконом,
намештена. Усељива од 1.7.2017.
Тел. 065/954-30-03.
Издајем једнособан нов
намештен стан са свом опремом у
центру града, етажно грејање. Тел.
061/747-74-10 и 064/247-74-10.
Издајем
гарсоњеру
на
Војничком тргу. Тел. 064/122-61-29.
Издајем канцеларију у центру
Вршца - приземље, има заштитне
решетке и паркинг.
Тел. 064/1979-069
Стан за издавање у улици
Феликса Милекера 20/1.
Тел. 063/8629-749
Издајем
ненамештени
једнособан стан у ужем центру
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима.
Информаије на тел. 062/15-76-553 у
времену од 17 – 21 часа.
Издајем ненамештен (по
договору полунамештен) двособан
стан 65 квадрата у кући у улици
Јанка Халабуре, изнад Миленијума.
Приземље, посебан улаз, централно
грејање (одвојен плински котао),
одвојена струја и комуналије,
телефон, клима, интернет. Одмах
усељиво. 065 3347 305
Издајем једнособан намештен
стан у улици Југ Богдана 18.
Повољно.
Тел: 064/186-5244
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца, преко од Општине.
Тел. 064/51-52-245.
Издајем
студенткињама
једнособан стан у згради на 1.
спрату код Педагошке академије,
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.
Издајем празну кућу (двособан
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255504.

РАЗНО

Продајем плац 13,50 ари
на Тари, на малом језеру, село
Заовине. Тел. 063/384-430.
Продајем
тросед
на
развлачење у француски лежај,
мању троделну витрину са
гардеробним орманом, више врста
фотеља. Тел. 807-793 и 063/1871673.
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. 062/158-4439.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно

исправне, у одличном стању и
машина за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем самоходну косилицу,
бензински мотор.Тел: 061/303-1537
Купујем брилијантне минђуше
Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са фиокама.
Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и
женски бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке. Тел.
063/11-21-270.
Продајем
два
половна
замрзивача, исправна. Повољно.
Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем шатор за камповање.
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76993.
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. 069/6266-99 ; 063/74-22-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем
два
тучана
радијатора (један двадесет ребара)
и лап топ Тошиба- сателит C75D-А-17
са ласерским штампачем-HP Laser
Jet P1005. Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делови за фићу.
Такође на продају кућице за псе и
мачке. Тел. 064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне 13
од опел корсе, електрични шпорет
са четири рингле. Тел. 064/665-88-04
и 832-027.
Продајем скенер А4 формата
без кабла и пуњача и један ЦД
плејер. Цена по договору. Хитно и
повољно. Тел. 069/266-99, 063/7422-013 и 013/835-129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга једнобразни
и двобразни. Тел. 062/344-014 и
013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла
дрвене прозоре са пластичним
ролетнама, добро очувани. Цена 35
€. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан
за ракију од 100 литара (свега 7
казана печено), казан је плитак а
широк са комплетним додацима.
Тел. 064/477-28-40 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W,
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-55343
Продајем
комбиновани
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електрични шпорет, хармоника врата,
санитарије половне са ормарићима и
огледалом за купатило, вунени тепих,
мушки бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором, унутрашња
врата. Тел. 065/803-16-06.
Продајем шиваћу машину „Багат“.
Повољно. Тел. 068/40-34-410.
На продају казан 100 л. за ракију,
са мешачем превртач и табакерка
у одличном стању. Цена 450€. Тел.
066/216-216.
Трофазни електромотор, мотор од
веш машине „Горење“ комбинезон и
прслук за ловце и риболовце нов, патике
за рукометаше нове. Тел. 064/390-62-76.
Продајем абрихтер монофазни са
круњачем и прекрупачем у склопу. Тел.
826-266.
Продајем апарат за варење. Тел.
826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120 и
200 л, коришћена за комину. Тел. 826266.
Продајем велико саксијско цвеће,
филадендрон, фикус, алоја, јапанско
дрво. Повољно. Тел. 826-266.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон. Тел.
064/390-62-76.
Продајем три дрвена двокрилна
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73-135.
На продају салонит плоче великог
формат, 850 дин . комад. Тел. 065/20-30750.
Продајем пластично буре за купус
од 120 л. коришћено једну сезону. Цена
600 дин. Тел. 013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг и навише.
Продајем половне дрвене прозоре,
дупло стакло, добро очувани. Тел.
063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од трешње
и брескве. Тел. 064/11-953-84 и 013/416182.
Продајем краве и телад. Тел. 064/11953-84 и 013/416-182.
Продајем фрижидер, електрични
шпорет, регал, сто за телевизор,
мали прозор са шалоном, кревет за
једну особу без мадраца, витрину за
књигедве дводелне судопере. Тел.
061/18-44-316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица пећ,
плински сат и редуктор, бутан боца од
5 кг и 3кг, патике кожне број 44, бунда
крзнена женска број 42, јакну женску
кожну број 44. Тел. 064/168-58-94.
Продајем замрзивач са фиокама,
два тв сточића. Тел. 061/18-44-316.
Продајем замрзивач сандучар 400л.
исправан. Тел. 064/18-65-244.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000 дин.),
Електрична хобла стерн (3.500 дин),
„убодна тестера“ Bosch (3.500 дин.). Све
заједно 10.000 дин. Тел. 061/88-249-88.
На продају малокалибарске пушка,
круњач и прекрупач на струју, војнички
кревети са мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни, меље
а има и циркулар за сечење дрва,
дасака и летви до 12 цм.), 6 комади
буради од куване пластике 120 литара,
дрвену бурад од 30 и 50 литара,
детелину у количини од 500 снопова по
5 кг, пластичну бурад од 50 литара (6
комада), пиротски ћилим нов велики,
спортски бицикл. Тел. 064/47728-40 и
069/290-69-53.
Купујем фрезу за мотокултиватор
„Лабин прогрес“ 14 кс. Тел. 061/112-5698.
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.
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 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
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.
064/33-926-33.
На продају два хектара земље,
у Великом Средишту, у близини
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел.
065/88-37-420.
За продају машине за прање
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“
све у исправном стању. Комбинован
електрични шпорет „Кончар“

исправан. Тел. 064/42-90614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33926-33.
Купујем једногодишње морке
(женске) из околине Вршца. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
Продајем сејалицу за жито.
Тел. 845-037.
Дајем часова математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33926-33.
Продајем струг за обраду
метала, плуг за мотокултиватор.
Тел 064/151-39-19.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел 063/159-14-48.
За продаjу машина за прање
веша(три комада) у потпуно
исправном стању, старости од 5 до
22 године. Цена повољна, може
замена уз доплату. Тел. 064/42906-14.
Продајем нова инвалидска
колица, апарат на струју за
циркулацију,
мањи
тепих,
фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ
улазна врата и припадајуће ПВЦ
преграде (делимично застаклене)
у деловима, ширине око 3,50 м,
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере
за тракторе и комбајне, калеме и
опрему за аутоелектричаре, Бела
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“).
Очувана,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан
прозор (80х140 цм „Словенијалес“),
очуван са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска , нова, само глава,
очувана. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом.
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољЦЗ-99, дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло
дно (фи 35х1120 цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа 100,
са електро инсталацијом. Тел. 064/
123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца мотора
„бубрега“ и предњи лимени
блатобран од Piago „vespe“ PX 200.
Тел. 064/123-17-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898

Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
Продајем празну бутан боцу од
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају, мали
и велики формат. Тел. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
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. 064/374-0998.
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.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене боје,
аутоматски мењач, регистрован,
мало прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за седиште,
аларм, церада. Хитно. 650 €. Тел.
064/510-50-66
Продајем ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови. Тел.
064/163-0118.
.Продајем трактор ИМТ 539,
произведен 1994. године, први
власник, солидно стање. Тел.
063/749-65-23.
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први
власник, могућ договор. Тел.
064/819-9260
На продају југо корал60. Цена
по договору. Тел. 060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.
Тел: 2891-209
На продају Југо 55.
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940
и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору. Тел.
013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3 у
возном стању трајно регистрован,
потребна замена карика! Цена
100€. Тел. 064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.

На основу одредаба члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 54.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр.64/2015) Скупштина Града Вршац,
оглашава

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПЛАНА – ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 83А „НОВО ГРОБЉЕ“ У ВРШЦУ
Плански документ излаже се на јавни увид у холу зграде ГО Вршац, Трг победе
бр.1, у трајању од 30 дана од дана оглашавања овог огласа у дневном листу
„Политика“.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложене нацрте
планова за време трајања јавног увида искључиво у писаном облику и предају
их путем писарнице Одељењу за урбанистичко грађевинске и имовинско правне
послове Града Вршца.
Одељење за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове Града
Вршца свим заинтересованим лицима пружиће потребне информације и стручну
помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на нацрт
плана.
У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца која ће бити одржана
19.09.2017. године у 12,00 сати у III сали зграде ГО Вршац сва физичка и правна
лица која су поднела примедбе на нацрт планског документа у писаном облику
могу образложити достављене примедбе.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
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ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ – МЕСТО
СВИХ ПРИВРЕДНИКА
У Привредној комори Војводине,
протекле седмице представљен
је
научно-стручни
Симпозијум
под називом „Пиво, пиварство и
хмељарство”,
са
међународним
учешћем, а који ће се први пут
одржати у оквиру манифестације
„Дани пива“ у Зрењанину, од 28. до 30.
августа 2017. године.
Председник ПКВ Бошко Вучуревић
истакао је да је у ПКВ постала пракса
да се манифестације, које се дешавају
на територији АП Војводине најављују
управо у ПКВ, јер је то место окупљања
свих привредника.
Симпозијум „Пиво, пиварство и
хмељарство” ће омогућити нова
сазнања у овој области, као и сусрете
врхунских стручњака из науке,
образовања, привреде, а са посебним
аспектом на производњу пива и
сировине за производњу пива. Циљ
одржавања Симпозијума је повратак
тематици пиварства и хмељарства
са научно-стручног аспекта. На
симпозијуму ће узети учешћа
реномирани стручњаци како из наше
земље, тако и из Белгије, Чешке,
Словеније, Шкотске.
„Идеја је да се та традиционална
манифестација, која има превасходно
туристички
карактер,
повеже
са
једном
научно-стручном
манифестацијом. Идеја да обновимо
оно што је некада било у Југославији,
а то су били одређени научно-стручни
скупови у вези са пивом, пиварством
и хмељарством што је нажалост

прекинуто“, рекао је председник
Организационог одбора Симпозијума
проф. др Радован Пејановић.
Из године у годину, програм
манифестације „Дани пива“ све је
богатији, а ове 2017. године увезује се
и са науком.
„Град Зрењанин је на туристичкој мапи,
али и на привредној. Желимо поново да
покренемо производњу у нашем граду,
имамо заинтересованих компанија, али и
да помогнемо развоју пиварства у Србији
управо у домену малих пивара“, нагласио
је помоћник градоначелника Града
Зрењанина Душко Радишић.

Манифестација „Дани пива“ у
Зрењанину ове године одржава се
32. пут и трајаће седам дана, од 28.
августа до 3. септембра 2017. године.
„Ово
је
изузетно
важна
манифестација. Нама је то кровна
и крунска манифестација којом ми
заокружујемо комплетну туристичку
понуду Града Зрењанина. То је
привредно, туристички, културни,
спортски, забавни програм на
највишем могућем нивоу“, рекао је
директор Туристичке организације
града Зрењанина Зоран Љуботина.
„Дани пива“ одржавају се под
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покровитељством Града Зрењанина,
а у организацији Научног друштва
аграрних економиста Балкана и
суорганизацији ВТШСС Зрењанин,
Факултета за хотелијерство и туризамВрњачка Бања, Развојне Академије
пољопривреде Србије (РАПС) и
листа „Дневник-Пољопривредник“,
а уз подршку Привредне коморе
Војводине.
Привредне коморе Војводине –
Ваш поуздан партнер

20 ВРШАЧКА КУЛА
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„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 138, 12. ЈУН 1985.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Крајем прошле недеље у Вршцу је одржано
такмичење
возача Ц и Д категорије сложеног
војвођанског система „Панонија - транс“. Домаћини
и непосредни организатори сусрета били су РО
„Транспорт“ и СТУП „Вршац“, а окупило се око 70
учесника. Такмичењем су били обухваћене теоријске
и практичне дисциплине, а међу свих 17 војвођанских
аутопревозничких изабраних екипа прво место су
заузели возачи вршачког „Транспорта“, у Ц категорији и
вршачког СТУП-а у Д категорији. Од појединаца, најбољи
возач Д категорије био је Паљо Супек (СТУП „Вршац“),
док је Вршчанин Витомир Ковачевић („Транспорт“)
заузео међу појединцима друго место у Ц категорији.

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”.

ТАКМИЧЕЊЕ ТЕШКИХ ВОЗАЧА

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20., БРОЈ 326, 30. ЈУН 1995.

ТАНДЕМ ЗА БОЉИ ФУДБАЛ

Изгледа да стопама успешних спортова у граду
коначно креће и фудбал. Риплијевска (и комична)
ситуација са четири клуба у истом рангу такмичења
неће дуго потрајати. Нови тренер ФК „Вршац“ Зоран
Паприца, некадашњи фудбалер „Жељезничарове“
изузетне генерације (Шкоро, Баждаревић, Бахтић)
најављује нову атмосферу и нове односе у вршачком
фудбалу.
Зоран Паприца је родом из Фоче где је отпочео
фудбалску каријеру у тиму “Сутјеска“. У „Жељи“ са
којим је наступао у купу УЕФА играо је од 1981. до
1991., затим „Леотару“, па на Кипру. Играчку каријеру
завршио је 1991. и отпочео тренерски рад у „Слободи“
из Сарајева.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27., БРОЈ 587, 8. ЈУЛ 2005.

МАЊА ДОЗА ДОБРОГ ЛЕКА

У апотекама се ових дана појавио добро познати
Хемофармов препарат, Пресолол, један од пет-шест
најтраженијих лекова у Србији, у новој дози од 50 мг.
Пацијентима који користе овај бета блокатор важно
је да не морају да ломе таблете ако им је преписана
терапија од 50 мг.
Подсетимо да Пресолол (метопролол) ефекат
остварује
селективним блокирањем бета 1
рецептора у срцу и бубрезима. Због тога се назива
кардиоселективним бета блокатором. Његова
ресорпција из дигестивног тракта је потпуна и брза
па се терапијско дејство постиже након 1-2 сата.
Блокадом бета 1 рецептора у ћелијама срца и бубрега
постижу се врло повољни ефекти код болесника са
хипертензијом и срчаном аритметијама, наглашава
др Јелена Николић.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (83)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XII ОДЕЉАК
1778-1790.

ДОБА ЈОСИФА II

Год. 1789. износио је париход
р.к. црквене општине 5586 ф 37
½ нов. а расход само 961 ф 07
нов, према овоме је претицало
готовине 4625 ф. 30 ½ нов. 1).
У ово време обновљен је и јако
опали р.к. парохијски дом. Год.
1785. порушена је стара зграда,
а 1787. отпочето је зидање нове.
Год. 1787-1789. узето је на ову
цељ из општинске благајне Нем.
Вршца 1161 ф. 22 /2 н. 2).
У ово време вршачка школа
била је на истом ступњу, на ком
и прошле године. Год. 1784.
начињен је уговор између
општине Немачког Вршца и
мађарског наставног фонда
односно
школске
зграде
и
издржавања
обадвојице
учитеља. Према томе, општина
се је обавезала, да првом
приликом сазида ново школско
здање, да га обдржава, да плаћа
„првом“ учитељу годишње 180
ф а „другом“ учитељу 150 ф, да
се стара за грејање школе и
учитељског стана, и осим тога да
да првом учитељу још два ланца
земље. Но зато је, за случај да се
упразни учитељско место, имала
право да бира сама учитеља на
својој школи, и да подноси избор
инспектору ради наименовања
3).
Ново школско здање отпочето
је 1785, а 20. августа 1786. већ су
се уселили у њега. Трошак око
овога здања износио је у готовини
1638 ф. 42 н., осим припомоћи
појединих општинара. 4).
И српска општина склопила је
тада уговор са „управом ист. прав.
школа“ односно издржавања
своје школе, која је тада постојала
само код саборне цркве. Год.
1789. српска школа била је у
добром стању. У њој су 2 учитеља
и један катихета са добрим
успехом настављали 150 ученика.
Учитељи су били световњаци 5).
Код успенске цркве основана је

школа истом при крају прошлога
века.
Значајна
је
наредба
намесништва у Будиму од 1784.
да се уклони ћирилица из српске
школе, а латиница да се заведе
6). Али негодовање свештенства
према овој наредби, као и нова
струја из год. 1790, очуваше и
надаље ћирилици господство у
школи.
На издржавање вршачких
српских
школа,
владика
Вићентије Поповић прилагао је
годишње 140 ф. Ово родољубље
и горе му је признато 7).
О виноделству с немачке
стране ово нам је познато: Год.
1784. пописано је у Немачком
Вршцу 8292 акова вина, на које
је ваљало плаћати десетак, а
идуће године већ 10539 акова.
Ракијских казана било је 1784. 51
а 1785. 62 8).
У ово време постојала је у
Вршцу једна болница и кућа за
сиромахе, и једна лекарна. Како
се мисли, болница је основана
почетком 80. година из легата

, прилога и из ли на ову цељ
прикупљених поклона, а тим
је средствима и издржавана.
Она је била спојена са старијом
установом, кућом за сиромахе 9).
Лекарна, која је тада постојала,
јесте данашња лекарна код
„Спаситеља“ на малој пијаци. Овај
крај припадао је онда Српском
Вршцу. Друга лекарна, код „Св,
Тројице“, основана је истом 1821.
год. Прва је прозвата „велика“, а
друга „мала“ лекарна. Трећа врш.
лекарна отворена је 1878 .10),
а 1885. издата је дозвола и за
четврту.
У ово време, Вршац је јако
нарастао како по величини,
тако и просторно. Број домова
износио је сада 1400 11). Овако
унапређење Вршца
беше
већином последица такозване
јозефинске колонизације.
По Јосифовој жељи, да се из
немачких предела са горње Рајне
населе нове колонисте по јужној
Угарској, млоги досељеници
дођоше у Вршац и околину му.

1). Цркв. рачун из год. 1789. у архиви
чанад. Диејецезе
2). Општ. рачун Нем. Вршца из год. 17811789.
3). Споменути уговор
4). Општ. рачун. Нем. Вршца из год. 17851787.

5). Протокол протопр. Визитације из год.
1786, у овд. Владичанској архиви
6). Допис намесништва, бр. 17. 407 од 26.
јула и бр. 17. 631
7). Акта из год. 1783. у овд. влад. Архиви.
8). Прилози општ. Рачунима Нем. Вршца
из год. 1784. и 1785.

9). 1778. купљени су прилози ради
оснивања болнице, а 1787. болница је већ
постојала.
10). Матрикуле р.к. парохије- год. 1786.
био је овде лекар Венцел Палаван
11). Korabinsky: Georg. Hist. und Prod.
Lexikon von Ungarn, Požun. 1786. str.827
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Како се носити са људима које
сврставамо у категорију „психопате”?
Најбољи савет је: избегавати их у
широком луку. Ако сте занимљиви
неком психопати, то значи да на вас
гледа као на неку врсту плена, да
очекује неку добит. Зато је најбоље не
ступати у однос, одбијати позиве за
комуникацију, јер са успостављањем
и одржавањем односа психопата себи
даје нека „права” над другом особом.
Проблем са горњим саветом
јесте у томе што многи људи веома
касно препознају да су у односу
са психопатом. Некада психопата
крије своје право лице иза маске
нормалности или, чак, изузетности.
Њега или њу други доживљавају као
„дивну особу”.
Онда када неко схвати да је у односу
са психопатом, излазак из таквог
односа је најбоље решење. Када
постоје тешкоће око изласка, особа
треба да укључи рођаке, пријатеље,
државне органе, како би имала заштиту
и помоћ.
Све док особа комуницира са
психопатом, комуникација ће се
одвијати према његовим правилима.
„Игре моћи” треба избегавати, јер у
играма „ко ће кога” побеђује онај ко
може да иде даље, а то је онај ко је
„луђи” – психопата. Решење је потпуни
и трајни прекид комуникације.
Све док је особа занимљива
психопати, он не прихвата прекид
претходног односа, нити жели да
се осећа одбаченим губитником.
Зато се или претвара да однос није
завршен или улаже пуно енергије да
га обнови. Може показивати рањивост,
представљати се као жртва, тврдити да
се променио, молити за опроштај, слати
скупе поклоне, љубавне поруке итд.
Иако покушава да изазове сажаљење,

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА

ПСИХОПАТА! ШТА САД?

дужности и захвалност, застрашивање
је његова основна тактика.
Када особа која жели да изађе из
овог односа верује да се психопата
може променити или сумња у своју
оцену његове личности, она му се
може враћати. Повратак особе у везу
са психопатом посебно иритира оне
треће људе који су особи понудили
помоћ и заштиту. Да би заиста изашла
из односа, особа мора бити уверена да

је добро проценила и да се психопата
неће променити.
Постоји још једна стратегија, а то је да
особа која жели да изађе из односа са
психопатом промени своје понашање
како би он изгубио интересовање за
њу. Психопате привлачи узбуђење,
драма, конфликт, осећање важности
итд. Њему су људи као играчке, а неке
играчке могу постати досадне. Када
особа постане апатична, неизражајна
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и њему досадна, он губи мотив да
одржава контакт. На пример, она
одговара смирено, монотоно и кратко;
не говори о себи; не показује интерес
за психопату; не гледа га у очи; не
наседа на његове провокације којима
тражи узбуђење и драму; говори само
о незанимљивим темама итд. То све
треба радити суптилно, како психопата
не би посумњао да је то тактика која
треба да га „победи”.

ДОКТОР И ПСИХИЈАТАР ЈЕДИНО ДРУШТВО
ШИНЕЈД О’КОНОР
Ирска певачица Шинејд О’Конор
објавила је на „Фејсбуку” видео снимак
у ком, видно потресена, каже да живи
потпуно сама у једном мотелу у Њу
Џерзију и да има самоубилачке мисли.
Снимак траје 12 минута, а О’Конор
(50) наводи да се сваког дана бори
да остане жива и да је потпуно сама у
мотелу „Травелоџ”, где ноћење кошта
70 долара.
„Потпуно сам сама”, казала је седећи
на кревету мотелске собе.
Како је навела, препуштена је
самој себи већ две године, јер „њену
породицу и Ирској није брига”.
„У мом животу апсолутно нема
никога, сем мог доктора, мог
психијатра, најмилијег човека на свету
који каже да сам ја његов херој - а то је
једина ствар која ме тренутно одржава
у животу и то је помало патетично”,
рекла је О’Конор.
Снимак је објавила прошле
недеље том приликом је говорила и о
менталној болести.
„Ментална болест је као дрога – не
занима је ко сте, казала је певачица.
Овај видео снимак узнемирио је
фанове певачице који су остављали
поруке да се брину за њу. О’Конор
је у мају прошле године узбуркала
јавност када је објављена вест да је
нестала. Драма је, међутим, окончана
после једног дана када је полиција
саопштила да је пронађена.

О’Конор је позната по снажном
гласу, обријаној глави, као и оштрим
критикама према католичкој цркви
и другим институцијама. Пре више

од деценије дијагностификован јој је
биполаран поремећај. Године 2007. у
емисији Опре Винфри, пре него што
ће добити дијагнозу, признала је да

се бори са самоубилачким мислима
и ужасним страховима. О’Конор се
удавала четири пута и има четворо
деце.
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КО Ш А Р К А
КОШАРКАШИ ВРШЦА ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ЂОКИЋ: ПЛАСМАН У ДРУГУ АБА ЛИГУ
НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉ
ПОЧИЊЕ УПИС
У ШКОЛУ
КОШАРКЕ

ИЗБОРНА
СКУПШТИНА
РУКОМЕТНОГ
КЛУБА МЛАДОСТ
На последњој редовној
седници
Скупштине
Рукометног клуба Младост
Вршац, актуелни председник
Миле Милковић, поднео је
оставку из личних разлога,
што је створило статутарну
ситуацију
за
одржавање
ванредне изборне Скупштине.
Председник
Скупштине,
Драгољуб Ђорђевић, сазвао
је ванредну Скупштину за
понедељак, 14, август 2017.
године.
На дневном реду биће
усвајање оставке досадашњег
председника
клуба,
и
разрешење
Управног
и
Надзорног
одбора,
односно именовање, новог
руководства клуба и лица
овлашћеног за заступање и
представљање РК МЛАДОСТ.
Истом
приликом
разматраће се и усвајати
измена Статута, којом ће број
чланова Управног одбора
бити смањем са досадашњих
9 на 5 чланова. Циљ ове
промене је постизање веће
оперативности и ефикасности
рада управе Клуба.
Кандидат
за
новог
председника
је
бивши
играч
РК
МЛАДОСТ
дипломирани
инжењер
Стеван Таталовић. Уколико
буде
изабран,представиће
свој план рада за унапређење
и омасовљења рукометног
спорта у Вршцу.

ВРШАЧКИ
РУКОМЕТАШИ И
ДАЉЕ У ПРВОЈ
ЛИГИ Младости
Рукометаши

прошле сезоне су заузели
последње место на табели
Прве лиге север, али ће и
даље остати у овом рангу
такмичења.
Рукометни
савез Србије извршио је
реорганизацију Супер Б лиге и
поделио је на две групе, па су
се поред Кикинде у виши ранг
пласирали Црвенка и Темерин.
На тај начин су се стекли
услови да упражњена места у
Првој лиги север попуне екипе
које су већ испале, Младост из
Вршца и Сивац.
Нова сезона у Првој лиги
север почиње 23. септембра,
Вршчани у првом колу гостују
у Жабљу, екипи ЖСК.

Кошаркашки клуб Вршац
почиње упис у школу
кошарке
за
девојчице
рођене 2006. године и млађе.
Тренинзи се одржавају на
Спортском центру Полет,
а све информације могу се
добити на телефон: 063/364733.

Кошаркаши Вршца почели су
припреме за нову сезону. Тренер
Владимир Ђокић је на првом
тренингу у Миленијуму имао 13
играча који ће покушати да се
изборе за место у тиму који ће као
најважнији циљ имати пласман у
Другу јадранску лигу.
Најважнији циљ кошаркаши
Вршца покушаће да остваре
на самом почетку сезоне.
Квалификациони турнир за
пласман у Другу АБА лигу
одиграће се у Лакташима од 27.
до 29. септембра а изабраници
тренера Владимира Ђокића ће
за противнике имати Приморску
из Копра, Сутјеску из Никшића
и победника квалификационог
турнира у БиХ на коме ће
надметати Младост из Мркоњић
Града, Слобода из Тузле и Широки
Бријег. Играће се по систему
свако са сваким а у Дргу АБА лигу
пласираће се два првопласирана

тима. Рачуница је јасна, потребне
су најмање две победе. О
специфичности задатка у новој
сезони и концепцији стварања
новог тима говорио је шеф
стручног штаба.
Вршац је у најделикатнијој
ситуацији
у
последњих
неколико година јер је
најважнији циљ потребно
остварити практично пре
почетка сезоне. Колико то
задатак чини тежим?
- Знамо шта нам је циљ и у
том смислу нам је свима лакше
да се спремамо, иако неће бити
нимало једноставно остварити га.
Квалификације за Другу Јадранску
лигу су тежак задатак, свесни
смо да морамо направити добар
тим, који ће моћи да изнесе терет
задатка, наравно без нарушавања
концепта
стварања
младих
играча. Имам у глави профил
играча који нам је неопходан и

управа полако реализује план
довођења појачања.
Већ на први поглед видљиво је
да у тиму нема искусних носилаца
игре из прошле сезоне. Ко је
отишао, а ко су новајлије?
- Отишли су Јефтић, Крстовић,
Павковић и Павловић, а дошли
су Душан Кутлешић, Ђоко Шалић,
Данило Остојић, Никола Кочовић
и Вук Ђорђевић. Током ове
недеље обавићу разговор са свим
играчима који су наступали за клуб
прошле сезоне, презентоваћу им
шта од њих очекујем и тражићу
одговор да ли они могу да
одговоре тим захтевима. Мислим
да ћемо успети да се договоримо
и да ће већина остати.
Допочеткаквалификационог
турнира остало је мање од два
месеца. До када би требало да
се заврши посао селектирања
тима?
- Има доста слободних играча

на тржишту, доста играча који
се нуде, примаран циљ је улазак
у Другу јадранску лигу, њему је
подређен и план селектирања
тима. Биће нам потребан најмање
један квалитетан, искусан играч
који може да помогне, али то не
мора да значи да ће остати у тиму
целе сезоне. О већини играча који
су се појавили на првом тренингу
имам своје мишљење и до краја
недеље ће се искристалисати бар
десет имена који ће сигурно бити
у тиму.
Знају се имена противника
на квалификационом турниру,
колико сте имали времена да
се бавите анализом будућих
ривала у Лакташима?
- За сада још увек површно,
тај посао интензивираћемо
у наредним данима. Мени је
најбитније да направимо тим
какав желимо и уз добар рад
мислим да имамо право да будемо
оптимисти.
Какав је план рада до почетка
квалификационог турнира?
- Радићемо два пута дневно у
Вршцу i одиграти доволјан број
припремних мечева. Љубитељи
кошарке биће благоворемено
обавештени када ће на делу
моћи да виде нови тим Вршца за
предстојећу сезону.

ФУД Б А Л
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ЦИЉ ВРХ ТАБЕЛЕ

Фудбалери Вршац јунајтеда
почели су припреме за нову
сезону у Војвођанској лиги исток
предвођени новим шефом
стручном
штаба
Ненадом
Мијајловићем
и
појачани

са неколико
квалитетних
фудбалера. На тај начин
најављене су високе амбиције,
јуриш на врх табеле, каже
доскорашњи тренер Вршчана
Мирослав Бељин, који је од

ове сезоне преузео функцију
директора клуба.
- За сада је у Вршац
јунајтед дошло десет играча а
најважније за наш концепт је
да су скоро сви Вршчани. Сем

тога ангажовано је неколико
младих
фудбалера,
не
одступамо од наше стратегије
стварања младих играча
и желимо да докажемо да
вршачка деца умеју да играју
фудбал, нагласио је Бељин.
За сада су приступнице
Вршац јунајтеду потписали:
Срђан Радосављев (Бачка
1901 Суботица), Небојша
Станков (Цемент Беочин),
Бранислав
Катанић
(Железничар
Панчево),
Владимир Бенка, Немања
Ђурђевић, Милош Барић,
Владан Благојевић, Бојан
Благојевић, Алекса Јефтић
и Немања Вукић. Прелазни
рок је у току, директор
Вршац јунајтеда Миша Бељин
најавује још нових имена.
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КО Ш А Р К А
ЈУНИОРСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У СЛОВАЧКОЈ ПОСТАЛА ПРВАК ЕВРОПЕ

ДАНИЛО ПЕТРОВИЋ И СТЕФАН МОМИРОВ
КОШАРКАШКИ ПОНОС ВРШЦА
Млади кошаркаши Србије,
предвођени селектором
Владимиром Јовановићем,
освојили су у Братислави
титулу шампиона Европе
савладавши у финалу селекцију
Шпаније. Великом успеху
српске кошарке допринела су
и двојица Вршчана, Данило
Петровић и Стефан Момиров,
који су све импресије са
шампионата пренели
ексклузивно читаоцима
“Вршачке куле”.
- Бити шампион Европе је
невероватан осећај! Поносан сам
и на себе а још више на саиграче
и целу екипу са стручним штабом
јер смо успели да донесемо радост
нашој Србији. Сигурно је да смо се
са првенства сви вратили као бољи
играчи, јер радећи са одличним
тренером Владом Јовановићем свако
од нас је понео нови квалитет и ново
искуство. Изнад свега, мислим да смо
се са првенства сви вратили као бољи
људи, да нам је селектор Јовановић
помогао да стекнемо особине које
поседују озбиљни играчи.
- Цео припремни период био
је изузетно тежак и напоран, од
Крагујевца где смо радили на
физичкој припреми преко Врњачке
Бање где смо се уигравали, па све до
Вршца где смо имали фантастичне
услове за боравак у Хотелу Србија
и за рад у Центру Миленијум. Ако
бих требао да истакнем неку фазу
припрема, то је свакако Вршац где је
било најлепше.
- Све утакмице на турниру биле

Данило Петровић

су изузетно важне, наравно финале
је било најбитније, али за наш пут
ка врху мислим да је пресудна била
победа против Босне и Херцеговине
којом смо изборили мечеве за
медаљу.
- Искрен да будем, мало је ко од нас
веровао да можемо стићи до златне
медаље. Први пораз на турниру је
болео, али мислим да смо извукли
поуке и из њега изашли много јачи
и бољи. Из утакмице у утакмицу
играли смо све
квалитетније
Какав је осећај бити
и на крају се
р е в а н ш и р а л и шампион Европе и да ли се
Шпанцима
у слажете са председником
КСС Даниловићем да сте сви
финалу.
- Мислим да сам бољи играчи него пре почетка
заслужио
седам припрема?
Која утакмица на Европском
дана одмора на
крају ове сезоне. првенству је по теби била
Играч сам Виртуса најтежа?
Каква је атмосфера у тиму
из
Болоње,
пресрећан
сам била после пораза од Шпаније
што
сам
тамо у првом колу? Да ли сте
већ три године, посумњали у свој квалитет?
Колико
овај
успех
презадовољан
сам условима које представља подстицај за даљи
имам, мислим да се рад?
Који циљ сте зацртали у
одлично играчки
развијам.
Клуб новој сезони?
се вратио у Прву
италијанску лигу,
припреме
нам
почињу 16. августа, надам се да ћу
ове сезоне успети да се афирмишем и
да ћу се изборити за још више минута
у сениорском тиму него прошле
сезоне. Спреман сам на жесток рад,
једва чекам почетак нове сезоне.
Стефан Момиров
- Тешко је речима описати осећај
бити на врху Европе, када нема више
од тога, када знаш да је више десетина
хиљада навијало за нас и чекало
резултате наших утакмица и када знаш
да си у тиму који је најбољи. Могу само
да кажем да је осећај неупоредив са
било којим другим. У потпуности се
слажем са председником савеза, да
смо постали бољи јер научили смо
да се подредимо тиму, да се боримо
за државни грб и да је то једино
важно. Неко је изградио чвршћи
карактер, неко је постао бољи човек,
а неко је напредовао у одређеном
играчком сегменту. Мислим да је цео
тим доживео позитивну промену у
односу на преиод пре две године
када у селекцији У16 нисмо ништа
урадили. Тренери су нам указали на
прави пут и то је дало резултата. За
себе лично мислим да сам дорадио
играчки карактер који сам имао
раније и да сам у овом кратком
периоду поправио неке кошаркашке
елементе.
- Почетак припрема је увек најтежи
јер је то физички најзахтевнији
период, а психички је најтеже било
на половини припрема. За мене
је најтежи меч на првенству било
полуфинале против Литваније јер је

током целе утакмице резултат био
неизвестан, играло се кош за кош,
победник је решен у последњим
тренуцима.
- Морам да кажем да смо после
пораза од Шпаније мало клонули
духом. На срећу, наш стручни штаб
нам је пуно помогао, тренери су нам
указали како треба да поступимо у
наредој утакмици, да један пораз
ништа не значи у овом систему
такмичења и да треба да дигнемо
главу горе. Из утакмице у утакмицу
смо подизали форму, тимски смо
били све јачи, сваки играч се
више подредио тиму и то је дало
резултат. Велика подршка били су
нам родитељи и родбина који су нас
бодрили са трибина и наши људи који
живе у Словачкој. Свима велико хвала
на изванредној подршци.
- Ово је свима нама највећи успех
у досадашњој каријери. Показали
смо да смо на правом путу и да једног
дана можемо постати професионални
кошаркаши. Имамо велики мотив да
још више напредујемо захваљујући
овој титули .
- Ове сезоне играћу у ФМП-у и
најважнији циљ ми је да се радом
наметнем за место у тиму који ће
играти у АБА лиги.
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