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МИЛИВОЈ ВУЧАНОВИЋ, ЧУВАР ПРИРОДЕ,
ПОМОГАО ПТИЦИ СЕЛИЦИ

РОДА СЛОМЉЕНОГ КРИЛА
У Вршцу је ове године, од краја јула, било
неколико интервенција када је реч о родама
које су се овде настаниле и биле повређене.
Пре десетак дана једну роду прихватио
је Миливој Вучановић, чувар природе на
Вршачким планинама, и помогао да се санира
повреда.
-Звали су људи са аеродрома да је
пронађена рода са сломљеним крилом, прича
Вучановић. Када сам отишао видео сам младу
роду која је тек почела да лети, ударила је у
нешто и имала отворени прелом крила. Одвео
сам је у Ветеринарску станицу и доктори
ветеринарске медицине Саша Лауш и Јелена
Средић, бесплатно су урадили операцију,
ставили шипку у кост, зашили мишић, све под
анестезијом, све онако како треба да буде и
тако је спасили. Рода је сада добро, опоравља
се, једе, код мене је у дворишту.
Операција је била озбиљна и младој роди
биће потребно време да се опорави и да
оснажи како би
полетела.
Роде
су већ увелико
кренуле
пут
Африке, тако да ће
нова становница
нашег
града
највероватније
остати да презими
и
сачекати
пролеће да се
врате
њени
другари.
-Треба времена да зарасте крило, да рода
стекне кондицију, јер требало би да прелети
пар хиљада километара до централне
Африке, долине Нила, каже Вучановић.
Младим родама треба од 3 до 5 година да би
полно сазреле и у том периоду групишу се у
тинејџерске групе, упознају се и када постану
полно зреле, упаре се и врате се на место где
су излегле, или негде у близини, педесетак
километара у пречнику. Повређена рода је
сада код мене у дворишту, храним је рибом,
месом. Оне су по природи питоме, али када
их човек храни још се више припитоме.
Трудим се да се не припитоми превише, јер
једног дана треба да се врати у природу и
осамостали. Када се опорави, можда ће отићи
у неко прихватилиште за птице или ћемо јој
са Заводом за заштиту природе, наћи неког
јатака- неки стационар да презими. Родама
зима не шкоди, оне се селе јер зими немају
хране, воде се заледе, нема жаба, змија... Кад
има довољно хране, оне могу да презиме
и све се чешће дешава да остају у Европи
током зиме. Бораве на депонијама, хране се
остацима хране. Сећам се да је 2005. године
у Вршцу презимила једна рода, пратио сам
је, хранила се на депонији. Зима је била доста
јака, ноћи је проводила на периферији града,
на неком димњаку, и тако је дочекала март,
април када су се вратиле роде, са њима се
утопила и отишла.
Рода је све мање у нашим крајевима.
Везане су за влажна станишта којих је све
мање, имају мање хране, мање се репродукују.
-У Вршцу има пет парова рода што је мали
број, некада је било 15 до 20 парова у граду
и околини, закључује Вучановић. Лета су све
топлија, мање је водених површина, воде, све
су учесталији пожари, ливаде се претварају у
обрадиве површине... све су то разлози.
Пред полазак на пут, роде имају места
где се окупљају, као и одморишта где праве
паузе. Недавно су се, током вишесатне
кише која се обрушила на град, пронађене
две роде које су се сакриле у складиште
некадашњег Дехидратора. Једна је од њих
имала будимпештански прстен, друга није
била означена. Обе роде су маркиране
прстеновима, враћене у Вршачке Ритове и
наставиле су сеобу.
Према речима Вучановића, јек сеобе рода
је половином августа када може да се види и
до неколико стотина птица заједно. Роде које
сада виђамо углавном су на пропутовању са
севера Европе ка Африци.

Ј.Е.

ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА ОВОГОДИШЊЕ “ДАНЕ БЕРБЕ ГРОЖЂА” ОД 14. ДО 17. СЕПТЕМБРА

ВРЕМЕ МИСИЦА БЕРБЕ И ВИТЕЗОВА ВИНА

Туристичка организација Вршац (ТОВ)
и Град Вршац приводе крају припреме
за овогодишњу јубиларну 60. по реду
привредно - туристичку манифестацију
“Дани бербе грожђа”, која ће бити одржана
од 14. до 17. септембра.
Према информацијама из ТОВ-а, с
обзиром да је реч о јубиларној „Берби“
припреме су почеле благовремено. Већ
полако постаје традиција да се у сусрет
„Данима бербе грожђа“ организује скуп
на Видиковцу, на платоу код Црквице на
брегу. Ове године биће то у четвртак ,
14. септембра, у 17 часова. Грађани који
се тада окупе на видиковцу уживаће уз
тамбураше, бесплатну банатску кобасицу,
грожђе и вино. Ово лепо дружење, уз
прво попијено вино и испечене кобасице,
најављује почетак вршачких “Дана бербе
грожђа”, једне од најпосећенијих и
најбоље организованих манифестација у
земљи. И ове године организатор очекује
велики број посетилаца из свих крајева
Србије, али и из суседне Румуније чији
држављани у св већем броју долазе на
Грожђебал. Са видиковца, грожђебалска
атмосфера сели се у центар града где ће
исте вечери, на отвореној бини на тргу,
наступити локални бендови.
У четвртак увече грожђебал ће већ
увелико бити на вршачком градском тргу,
тезге ће бити постављене, продавци ће
нудити своје мајсторије, од врхунског вина
овдашњих и винара гостију, до грожђа и
свакаквих ђаконија.
На Тргу Победе биће Винска улица у
којој ће бити окупљени винари и где ће
моћи да се дегустирају њихови производи.
Још увек није касно да се произвођачи
вина пријаве Туристичкој организацији
Града Вршца и резервишу себи место.
Свечано отварање биће у петак увече,
15. септембра, када ће кључеве града
преузети Винко Лозић, који ће бити шеф
грожђебалске параде и бринути да све
протекне како ваља, домаћински, да нико
из ове вароши не оде кући ни жедан ни
гладан.
Након
свечаног
отварања
грожђебалске феште, бираће се Мис
Бербе, најлепша берачица. Избор мис
почиње у 21,30 часова у Хотелу Србија.
Пријава девојака још је увек отворена, а
организатори поручују да су обезбеђене
лепе награде за Мис и њене пратиље.
Детаљније информације за ову и све остале

пријаве (винаре, карневалске групе...)
везано за „Дане бербе грожђа“ налазе се
на сајту Туристичке организацији Града
Вршца.
Планирано
је да традиционална
изложба грожђа и воћа буде постављена у
Конкордији, а ове године биће допуњена
старим занатима. Врата Конкордије биће
отворена током грожђебалске светковине,
а Градски музеј је припремио и изложиће
део свог богатог фундуса, занимљиве
поставке за Вршчане и остале госте.
Субота преподне резервисана је за
најмлађе. У 10 ће на великој бини бити
приређен програм за децу, а у 12 сати
почеће дечји маскенбал. Организатори
позивају родитеље, баке и деке, тетке да
се организују и осмисле костиме за своје
мале принчеве и принцезе и доведу их на
дечји маскенбал. Интересовање за овај
догађај све је веће из године у годину.
На прошлогодишњем грожђебалском
маскенбалу учествовало је око 150
малишана. Припремљене су и награде
за учеснике, а стручни жири изабраће
најмаштовитије маске и костиме. Иначе,
пријава за маскенбал обавиће се пред
почетак такмичења, зато је потребно да
родитељи доведу децу пола сата раније.
Код бине ће бити постављен пулт, а
запослени у Туристичкој организацији
прихватиће малишане и доделити им
редне бројеве по којима ће наступати.

ФИНИШ КУПАЛИШНЕ СЕЗОНЕ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ЗА КРАЈ “ВРШАЧКА РОЛЕРИЈАДА”

Туристичка организација Града Вршца припремила је све за овогодишњу, трећу по реду,
“Вршачку ролеријаду” која је заказана за 30. август са почетком у 18 часова, на Градском језеру.
Организатори препоручују да сви заинтересовани који желе да учествују у Ролеријади дођу на
језеро сат времена раније, тачније око 17 часова, како би се благовремено пријавили.
У склопу „Вршачке ролеријаде“ биће организована демонстрација вожње на полигону, а биће и
објашњења о правилима и безбедности у вожњи ролера, као и промоција Вршца као града спорта.
Такмичари ће бити сврстани у категорије и то: од 7 година старости, такмичари од 8 до 10, затим
од 11 до 13 година, учесници узраста од 14 до 17 година, а посебну групу чиниће старији од 18
година, као категорија ван такмичарске конкуренције.
Учесници Ролеријаде биће у прилици да након завршетка такмичења, присуствују бесплатном
јавном часу вожње на ролерима. Такмичењу ће присуствовати и репрезентативци у брзинској
вожњи ролера из Ролер Савеза Србије и Клуба “ Интро Лаин “, а за све заинтересоване биће
организована мала школа ролера.

АТРАКТИВНЕ ТУРИСТИЧКЕ ТУРЕ

Организатор
Грожђебала
ТОВ припремио је занимљиве
туристичке туре за посетиоце ове
манифестације. Биће то обилазак
града, знаменитости, споменика
културе и историје Вршца, затим
излет на Вршачке планине и Пут
вина. Биће организовано више
полазака.
Програм ће бити настављен песмама
и игром културно - уметничких друштава
са територије Града Вршца, која ће се
представити на позорници у центру града.
Вечерњи сати резервисани су за витезове
вина који ће своју промоцију имати у 19
часова, а од 20 сати почињу концерти. Ко
ће од уметника наступити сазнаћемо када
се заврши процедура договора.
Најатрактивнији
и
најпосећенији
догађај је грожђебалска карневалска
поворка која креће у обилазак градских
улица недељом у подне. Када се карневал
заврши креће традиционална наградна
игра „Грожђе из авиона“. Авиони ће
надлетати центар града и бацаи падобране
са грожђем и бројевима, а они који буду
набржи и најспретнији и ухвате падобран,
добиће
награде.
Током
недељног
поподнева на градској позорници
наступаће културно- уметничка друштва,
а увече ће Винко Лозић вратити кључеве
града и тако озваничити завршетак
овогодишње јубиларне 60. Бербе грожђа.
Током вршачке винске феште врата
свих винарија, ресторана и подрума
у граду и Гудурици биће отворена за
посетиоце . Бренер за печење кобасице
биће постављен на већ устаљеном месту
код старе аутобуске станице.
Туристичка организација Града Вршца
као главни реализатор традиционалне
вршачке „Бербе“ најављује богат програм
манифестације, добар провод и позива
госте да дођу и уживају у светковини
грожђу и вину у част.

ПРИПРЕМЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОВОДА

У циљу припреме за нову грејну сезону, екипе
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“
изводе радове на реконструкцији топловода.
Радови се тренутно изводе у Улици Ђуре Јакшића.
Реч је о новом топловоду, изграђеном
од полиетиленских цеви, који ће унапредти
квалитет грејања у поменутој улици и овом делу
града. Радови су онемогућили паркирање испред
зграде Филијале социјалног и здравственог
осигурања, јер топловод пролази испод места на
коме означеног за паркирање.
Из Јавног комуналног предузећа „Други
октобар“ извињавају се возачима који нису у
могућности да своја возила паркирају у овом делу
улице и поручују да ће радови на реконструкцији
топловода бити готови до краја недеље.

Ј.Е.

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

Ј.Е.
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ВРШАЧКОМ ПРИМАРНОМ ЗДРАВСТВУ ДОДЕЉЕН ЈОШ ЈЕДАН СЕРТИФИКАТ

АКРЕДИТАЦИЈА НА СЕДАМ ГОДИНА ДОМУ
ЗДРАВЉА ВРШАЦ

Дом здравља Вршац добио је
Сертификат о акредитацији и то на
период од седам година који траје до
августа месеца 2024. године. Ово је
друга по реду акредитација додељена
вршачком
примарном
здравству,
прва је била на 3 године. Добијањем
сертификата на максималних седам
година, Дом здравља Вршац стао је раме
уз раме са медицинским установама овог
типа у великим центрима у Београду
и Новом Саду, чиме је потврђено да је
овдашњи Дом здравља своје активности
ускладио са стандардима које прописује
Закон о здравственој заштити Републике
Србије, а који су блиски европским
стандардима.
-Циљ акредитација је унапређење
квалитета, стручности, ефикасности
рада здравствених установа, од пружања
медицинских услуга до свих осталих
сегмената у функционисању Дома
здравља, објашњава др Родика Петку
истичући да је процес који претходи
добијању сертификата комплексан,
обиман и дуготрајан.
-Поносна сам на све оно што је
колектив Дома здравља Вршац урадио
током поступка добијања акредитације,
као и на сертификат који смо добили на
максимални период од седам година.
У протекле три године потрудили смо
се да отклонимо недостатке везане за
стандарде који се односе на зграду Дома
здравља, зидану шездесет и неке године
кад ти стандарди нису ни постојали,
како бисмо је учинили доступном
пацијентима и ускладили са постојећим
прописима. То је подразумевало уградњу
лифта, постављање косих рампи за
приступ особа са посебним потребама и
још неке грађевинске радове.
Према речима директорке Петку,
акредитација на период од седам година
додељује се ако је задовољено изнад 70
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ГРАД ВРШАЦ ДОДЕЛИО ПРИЗНАЊЕ ПОЗНАТОМ ПЕСНИКУ

РАДОМИР УЉАРЕВИЋ
- ЛАУРЕАТ ВЕЛИКЕ
БАЗЈАШКЕ ПОВЕЉЕ

Већ пар година у назад Град Вршац
додељује награду најбољем песнику
традицоналне
манифестације
“Дани
Преображења” која се одржава у манастиру
у Базјашу, румунском граду, 19. августа.
Тако је било и ове године.
Наташа Маљковић Чонић, чланица
Градског већа задужена за ресор културе,
уручила је Велику базјашку повељу
овогодишњем
лауреату,
Радомиру
Уљаревићу, песнику из Подгорице.

Заједничким трудом до сертификата
одсто стандарда, а Дом здравља Вршац
остварио је више од 90 одсто.
Татјана Николић, чланица Градског
већа за социјалну заштиту и здравство,
нагласила је да је Град Вршац апсолутно
подржао комплетну процедуру и
укључивање Дома здравља у процес
акредитације ове наше здравствене
установе.
-Акредитација је стални поступак
праћења и унапређења квалитета рада
здравствене установе са крајњим циљем
задовољног корисника и повећања
квалитета услуга које се пружају
пацијентима, рекла је Николићева и
подсетила на прву акредитацију која
је изискивала процедуре потпуно
непознате и пацијентима и запосленима.
-Сви смо морали да се прилагодимо
на нешто ново, на процедуре које су
уведене, заказивање прегледа, хитна
стања, отварање картона... Поштујући
права пацијената, установа је била у
обавези да испоштује све законске
процедуре.

Николићева
је
указала
на
комплексност процедуре добијања
акредитације, дугог и захтевног процеса,
и додала да је у свакој области увек било
простора за унапређење, а има и даље.
Спољашњи
оцењивачи
Агенције за акредитацију здравствених
установа Србије долазиће и пратити овај
рад и даље и сугерисати шта је то што
у неком наредном периоду потребно
унапредити, јер места за унапређење
увек има, колико се год трудили, истиче
Николићева. Обавезе које је Дом
здравља, односно Град, имао према
Агенцији за акредитацију био је у износу
од 680.000 динара како би у процедуру
могло да се уђе. На то све улазе и друга
средства која се припремају у установи
за спровођење процедуре рада и онога
што би се прилагодило поребним
стандардима и захтевима. Искрено се
надам да ћемо у овој установи имати
и задовољне запослене раднике и
задовољне пацијенте.
Ј.Е.

ПРОДАТА ШТАДА, ВЛАСНИК ХЕМОФАРМА

ФОНДОВИ БЕЈН КАПИТАЛ И СИНВЕН
ПРЕУЗИМАЈУ КОМПАНИЈУ

Власници
инвестиционих
фондова Беjн Kапитал и Синвен
успели су у поновољеноj понуди
да договоре преузимање немачког
произвођача генеричких лекова,
компаниjе Штада Aрцнеjмител, за
5,4 милиjарде евра.
Kупци су успели да убеде наjмање
63 одсто власника акциjа Штаде
на продаjу, што jе био минимални
праг за прихватање преузимања. У
званичним саопштењима наводи се
и да су издате све антимонополске
сагласности, као и да ће трансфер
акција понуђених на продају током
периода прихватања бити извршен
пре Годишње скупштине акционара
30. августа ове године.
Из Управног одбора Штаде
истичу да су задовољни што је
решено питање будуће власничке
структуре и додају да ће Штада сада
поново моћи да се у потпуности
концентрише
на
оперативно
пословање и да још одлучније
настави са успешном стратегијом
раста уз подршку два снажна
партнера.
Штада
(STADA
Arzneimittel
AG) је компанија листирана на

берзи са седиштем у Бад Вилбелу,
Немачка. Штада се доследно
фокусира на вишеслојну стратегију
генеричких и бренд производа
са све већом оријентацијом на
међународна тржишта. Група је
једини независни произвођач
генерике у Немачкој. На глобалном
нивоу, Штаду представља више
од 50 зависних друштава у више
од 30 држава. Бренд производи
су међу најпродаванијим у

својим категоријама производа у
Немачкој. У фискалној 2016. години,
Штада је остварила кориговану
продају Групе од 2.167,2 милиона
евра, кориговану добит пре камате,
пореза и амортизације од 398
милиона евра и кориговану нето
добит од 177,3 милиона евра. На
дан 31. децембра 2016. године,
Штада је запошљавала око 10.900
људи широм света.

Наташа Маљковић Чонић уручила прузнање Радомиру
Уљаревићу
Чланица Већа Града Вршца поздравила
је присутне у име дародавца награде и
честитала добитнику. Она је указала на
значај овог све престижнијег признања
и истакла да су “Дани Преображења” и
сличне манифестације изузетно значајне
за културну и прекограничну сарадњу, за
односе Србије и Румуније, али и земаља из
којих долазе учесници.
Са овом констатацијом сложио се и
Владан Тадић, генерални конзул Републике
Србије у Румунији, који је, такође, нагласио
значај “Дана Преображења” за оба народа,
српски и румунски, као и за Србе који живе
у Румунији.
“Дани Преображења” једна су од
најзначајнијих културних манифестација, а
ове године у њој је учествовало педесетак
књижевника, уметника, који су на овај
културни догађај допутовали не само из
Србије и Румуније, већ и из Немачке, Црне
Горе и Француске.
Свечаности у манастиру Базјаш у
Румунији присуствовали су и представници
вршачке и румунске локалне власти, града
домаћина, као и бројни посленици културе.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ “- ШКОЛА КОЈА РАСТЕ

У „СТЕРИЈИНИМ“ КЛУПАМА СВЕ ВИШЕ ЂАКА

Основна школа “Јован Стерија
Поповић “ једна је од ретких у
Србији која се може похвалити
све већим бројем ђака. Од школе
са 29 одељења школске 2013/14,
нарасла је у основношколску
установу са 33 одељења и 800
ученика у школској години коју
ће најавити прво школско звоно у
септембру.
Диреторка Љиљана Бешлин
не крије задовољство што су пуне
ђачке клупе у школској згради
у граду, која ради у две смене,
као и одељење које ова школа
има у Потпорњу. Квалитетним и
преданим радом руководства
и професорског колектива ове
школе, као и све бољих услова за
одвијање наставе, дошло се до
успешних резултата. То потврђују
и успеси „Стеријиних“ ученика
на такмичењима од локалног до
републичког нивоа.
-Захваљујући
ангажовању
ученика, наставника и стручних
служби, доброј сарадњи са
родитељима
и
локалном
самоуправом, као и надлежним
Министарством,
настављен
је даљи тренд унапређивања
образовно васпитног рада у
школи, каже директорка Љиљана
Бешлин. То се најбоље мери
резултатима и успесима ученика
у настави и ваннаставним
активностима. Школске 2016/17.
године бележимо напредовање

успеха ученика на завршним
испитима, успеха ученика у
образовно-васпитном
раду
и такмичењима на највишим
нивоима.
Тако је 98 ученика ове школе
на општинском нивоу такмичења
донело 29 појединачних и 3
екипне дипломе за прво, 27
појединачних и 1 екипно за друго,
21 диплому за треће место, као и
18 похвала. На окружном нивоу,
47 ученика и 2 екипе освојили су
12 првих, 23 друга, 9 трећих места
и 5 диплома. На републичком
нивоу такмичења постигнути су
следећи резултати: прво место у
атлетици освојио је Алексеј Федор
Павков, ученик осмог разреда,
друго место из физике је освојио
Петар Француски, ученик шестог,
а и из информатике Урош Васић,
ученик седмог, док су Данило
Влаховић и Виктор Живковић,
ученици седмог и осмог разреда,
били трећепласирани.
-Образовно
васпитни
рад у ОШ“Јован Стерија
Поповић“ организован је у
складу
са
индивидуалним
карактеристикама
ученика,
наглашава директорка Бешлин.
Школа је свој рад обогатила и
укључивањем у пројекат “Еко
школа” и израдом пројекта
“Ученици - безбедни учесници у
саобраћају” који се реализује уз
подршку локалне самоуправе,

Савета за безбедност саобраћаја
и Полицијске станице на нивоу
Града.
У
ОШ
“Јован
Стерија
Поповић” ради се систематски и
континуирано на унапређивању
услова за одвијање наставе и
безбедности ученика.
-Средствима самодоприноса
почетком
2016/17.школске
године реализовано је партерно
уређење школског дворишта
и сале за физичко васпитање у
подручном одељењу у Потпорњу,
истиче Бешлинова. Довршен је и
започети пројекат видео надзора
школског објекта и дворишта
школе, набављена је једна
интерактивна табла. Донацијом
је изведена замена паркета у

фискултурној сали, а сопственим
средствима сала је окречена.
Сви запослени максимално се
ангажују на побољшању услова
рада у овој вршачкој образовној
установи проналазећи начине
како да се обезбеде средства
за уређење школе и решавање
актуелних потреба.
Учествовањем
на
конкурсима, школа је добијеним
средствима опремила отворене
терене у школском дворишту
заштитним мрежама и справама
за наставу физичког васпитања,
каже
саговорница
„Куле“.
Реализован је и пројекат “Стерија
игра бадминтон” где је овај спорт
представљен деци, а по завршетку
пројекта школи су остали спортски

реквизити. Израдили смо техничку
документацију
енергетске
ефикасности и припремили
пројекат реконструкције оградног
зида око школског дворишта.
ОШ “Јован Стерија Поповић”
брине и за своје одељење у
Потпорњу. Наиме, у сарадњи
са младима из овог насељеног
места, који су добили средства
Фондације “Дивац”,
школско
двориште
потпорањског
подручног одељења добило
је нови кош и рефлектор за
осветљење дворишта. Тако сада
са задовољством уређени терен
за баскет у школском дворишту
користи тридесеторо младих из
Потпорња.
Ј.Е.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“ СПРЕМАН ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

У СЕПТЕМБРУ ЋЕ У „ТЕСЛИНЕ“
КЛУПЕ СЕСТИ 650 ЂАКА

Школски центар „Никола Тесла“
потрудио се да се што боље припреми
за почетак нове школске године када
ће у клупе сести 650 ђака, а од тога 176
средњошколаца првака. Летњи распуст је
искоришћен да се ураде и реше актуелни
проблеми, сходно средствима којима се
располагало.
-Урадили смо оно што је било потребно,
у складу са финансијским могућостима,
каже Жељко Ивковић, директор Школског
центра „Никола Тесла“. Неких већих
финансијских инвестиција није било,
али променили смо заштитну ограду иза
гола на спортском терену у школском
дворишту. Било је ту још неког сређивања,
окречили смо део учионица, оспособили
смо, реновирали ученичке и професорске
тоалете. Поправили смо и део електричне
инсталације. Имамо у нашој школи стручни
кадар који се у то разуме, па реновирамо
део по део инсталација, набавимо материјал
и одрадимо оно што је најнеопходније.
Директор Ивковић истиче да има
изузетно добру сарадњу са локалном
самоуправом, али и са вишим нивоима
власти.
-Добили смо средства од Покрајине за
два пројекта у висини од 100.000 и 130.000
динара, За пројекат под називом „Теслине
муње су поново у Вршцу“ добили смо 100.000
динара и тим средствима финансирамо
изложбе, Ноћ музеја, купујемо материјал за
апаратуре које су неопходне за то, као и за
дечју праксу. Добили смо 130.000 динара за
атлетску секцију за набавку дела реквизита,
урадићемо стазу за скок у даљ... Атлетску
секцију води професор физичког Предраг
Николић и то врло успешно. Последњих
десет година стално смо екипно први на
такмичењима у Јужном Банату, а има и
врло успешних појединачних резултата у

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ
УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ!

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована високошколска
установа која образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, румунском и ромском, на основним и
специјалистичким струковним студијама.
На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите, у складу са европским стандардима, сами
креирате свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде (модул са појачаним компетенцијама
за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на енглеском
језику) и тиме створите себи шире могућности за касније запошљавање.
Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара
проведу, студирају и полажу испите на више универзитета у ЕУ (Словенији, Норвешкој, Румунији, Литванији)
уз стипендије које овај програм нуди.
Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу
школу било ког смера/профила.

атлетским дисциплинама где деца дођу до
републичког нивоа.
Иначе, у клупе Школског центра „Никола
Тесла“ у септембру сешће 176 нових ђака
који ће кренути у први разред ове средње
школе у једно од шест одељења економског,
машинског или електроинсталатерског
смера.
-Упис је добро прошао када је реч о
нашој школи, закључује директор Ивковић.
Имамо само неколико празних места у
трећем степену код електроинсталатера,
остало је попуњено. Према првим жељама
ученика, свако друго дете желело је да се
упише у нашу школу. Имали смо атрактиван
смер информатичара - програмера и
економски смер за које је била велика
навала.
Ј.Е.

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје школовање
наставе на специјалистичким студијама (на смеру струковни васпитач – специјалиста за припремни
предшколски програм) у трајању од годину дана.
У току је поступак акредитације СТРУКОВНИХ МАСТЕР СТУДИЈА на Високој школи.
•Пријава за кандидате основих струковних студија обавиће се 01. и 02. септембра 2017. године у времену од
09.00 до 12.00 часова.
•Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности (говорних, музичких,
физичких) и провера знања из бонтона.
•Класификациони испит одржаће се 04. септембра 2017. год. По следећем распореду:
српски/румунски језик од 09.00 часова;
општа информисаност од 10.30 часова.
•Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 05. септембра 2017. У 12.00 часова.
•Примедбе на ранг-листу подносе се 06. септембра 2017. године од 10.00 до 12.00 часова, а решење по
приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 07. септембра 2017. године (до 12.00 часова).
•Упис примљених кандидата обавиће се 08. септембра. 2017. године од 09.00 до 12.00 часова, по распореду
истакнутом на огласној табли школе.
Пријава кандидата вршиће се почев од 01. септембра 2017. године, па закључно до 30. септембра 2017.
године у времену од 10.00 до 13.00 часова у студентској служби Високе школе.
Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих испита биће благовремено
истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.
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ЖАКЛИНА РАДОЧАЈ, ЛЕГЕНДАРНА ВРШАЧКА ОДБОЈКАШИЦА, ДАНАС ЧЛАН УПРАВЕ:

ОДБОЈКА ЈЕ ВИТЕШКИ СПОРТ, БЕЗ
ГРУБОСТИ И ПОДМЕТАЊА!

Жаклина Радочај старијим
генерацијама Вршчана позната је
под презименом Бошковић, као
врстан пуцач од чијег су смеча
страховале противнице, а који је
доносио драгоцене поене и победе
вршачким
одбојкашицама.
Данас је Вршчани познају као
мајку Тамаре Радочај, чланице
кошаркашке
репрезентације
Србије, која је у Вршац донела
прву олимпијску медаљу.
– Тамара је одсањала моје
снове, с љубављу и уз осмех каже
Жаклина која се, пре 2 године,
вратила одбојци, сада као члан
управе клуба.
Када сте и како почели да
тренирате одбојку?
-На одбојку сам кренула плачући.
Ишла сам у 7. разред, волела сам
рукомет и већ сам га тренирала неко
време. А, онда је тренер Аурелијан
Лука дошао у „Вук Караџић“ школу
на један час физичког, изабрао пар
нас и рекао да дођемо да тренирамо
одбојку. Снежа Нестл, Сенка и ја смо
отишле на један тренинг и нисмо
више хтеле. Међутим, Лука је поново
дошао и рекао нам да ми морамо
да долазимо на одбојку. Тако смо
кренуле редовно да тренирамо. А,
мени је било жао рукомета, одлично
сам га играла, зато и кажем да сам на
одбојку кренула плачући.
Како сте преболели рукомет?
-Брзо. Заволела сам одбојку.
Тренирали смо у Школи „Жарко
Зрењанин“, у тек уређеној сали.
Сениорска екипа је тада играла 1.
Савезну лигу у оној старој Југославији.
Редовно смо гледале утакмице, ми
смо тада биле јуниорке. Сећам се
како је сала била пуна навијача, сви су
навијали, бодрили наше играчице. Ми
смо тада играле јуниорску лигу, биле
смо прве. Највећи ривали били су
нам Зрењанин и Сремски Карловци.
После смо играле Војвођанску
лигу, спремале смо се за сениорску
конкуренцију, стицале искуство.
Имале смо изузетно талентовану
генерацију: Снежа Нестл, Гоца Ољача,
Гоца Радак (сада Мајсторовић),
Јулијана Јовановић, Бранка Попов,
Моника Лука... Дружиле смо се, лепо

нам је било. Прве утакмице више се и
не сећам, давно је то било.
На ком сте месту играли? Који
сте број дреса носили?
-У својој одбојкашкој каријери
носила сам дрес 4 и 9. Играла сам на
месту спољног пуцача, смечера. То је
нешто најлепше. Покојни Мита Радак,
у књизи о одбојци, написао је да сам
била први пуцач у вршачкој екипи.
Писао је по нешто о свакој играчици.
Имали сте изузетно јак смеч.
Да ли је било и неких незгодних
ситуација?
-Било их је. На утакмици против
Бегаљице једна играчица је баш
добро осетила мој смеч. Била је скоро
5 минута у несвести. Једном је на
тренингу настрадала и наша клупска
другарица Муневера. Сервирала
сам из скока, није обратила пажњу, једна Цвијета Стакић, за мене најбоља
ударила је лопта, и пала је у несвест. одбојкашица тог времена. Тренер
Није ми баш било пријатно у тим Радничког Алија био је и селектор
тренуцима.
државне репрезентације, а у клупској
Да ли је било суза на спортском екипи биле су све репрезентативке.
терену, и радосница, али и оних Међутим, нисам отишла. Можда ми
због пораза?
је то био највећи промашај?! Нисам
-Било је свега. Највећи ривали били имала подршку Луке, међутим, одлука
су нам Зрењанин и Бегаљица. Једина је, ипак, на крају била моја. Било ми је
екипа против које нисам волела да тешко да оставим клупске другарице,
играм је зрењанински ГИК Банат. Лука град, а и заљубила сам се... Да, и данас
је био и изузетан педагог и тренер. смо заједно, 30 година. Имамо троје
Поштовале смо га. Било је довољно деце. Мојој одлуци је „кумовала“ и
да те погледа. Одмах смо знале шта моја кума Светлана Цеца Кљајић не ваља. Моника је била техничар, 70 Радуловић.
одсто лопти ишло је
Тако сам остала у
мени за смеч. Сећам
вршачком клубу до
-На одбојку сам кренула 23 године када сам
се да је Лука био
много љут кад смо плачући. Волела сам и већ остала трудна, удала
једном
приликом тренирала рукомет када се, родила моју
нас две заказале.
је Лука Аурелијан дошао ћерку - наследницу
Рекао нам је да нам
Тамару
Радочај,
је мозак као орашчић на час физичког и рекао кошаркашицу, реи да је крајње време да морамо редовно да п р е з е н т а т и в к у
да превазиђемо ту долазимо на одбојку.
Србије. После 5
блокаду. „Ратовале“
недеља вратила сам
смо против Бегаљице
се одбојци. Дошли су Лука и Цеца
за улазак у 1. Савезну лигу, против звали ме да помогнем. Било ми је
Сремских Карловаца, београдског тешко, али ушла сам у форму.
Обилића... Била сам тужна након
Када
дефинитивно
качите
сваког пораза, нисам могла да се патике о клин?
смирим до следеће утакмице, једва
После Тамаре, врло брзо сам
сам чекала да победимо. То је за мене родила и друго дете. Променила се
био спорт - победа.
атмосфера у клубу. Спонзор је постао
Какве су то биле чудне, јаке нити власник фирме Колонијал, после њега
које су Вас везале за одбојку?
је дошао Драгослав Алексић, Рускиње
-Била је то сама одбојка, најлепши су дошле као појачање екипе... Било
спорт, али и дивно другарство међу је пара, али све мање правог спорта
девојкама.
Није било као сада: какав је до тада био у вршачком
мобилни телефони, седе заједно, женском одбојкашком клубу. Било је
а свако је у свом свету. Другачији ту неких резултата, али временом се
је спорт тада био. Трчале смо на
тренинг, јуриле за лоптом, живеле
за те утакмице. Било је на тренингу
ривалитета, али оног позитивног,
који нас је мотивисао да се
трудимо, доказујемо. Било је лепо
на путовањима, била је то велика
Југославија, ишли смо и на припреме,
годинама зими у Пореч, лети на море
- Каштел Стари, Дубровник. Било је
напорно, 3 пута дневно тренинзи,
али и уживале смо. Ту је јачало наше
другарство.
Имали сте позив да пређете у
београдски клуб. Зашто нисте то
урадили?
-Добила сам позив да пређем у
београдски Раднички, који је тада
био првак држав, у коме је играла

испоставило да су више нашкодили
вршачкој одбојци него што су
допринели. Све се мање радило са
подмлатком, губио се континуитет и
када је понестало пара, дошло је до
распада. И дан данас одбојка не може
да стане на ноге.
У вршачком одбојкашком клубу
била сам петнаестак година, као
активна играчица. Враћала се

после трудноће, али када сам после
свих тих поменутих дешавања
дефинитивно отишла из клуба, нисам
више одлазила ни на утакмице.
Све до пре 2 године када су ме
Наташа Борки и Златибор Пецикоза
позвали да будем у Управном одбору
клуба. Тако смо се активирале ми
некадашње одбојкашице: Гордана
Мајсторовић, Весна Сретеновић и
ја. Клуб који постоји 85 година спао
је на просјачки штап. Ту смо сада, уз
тренера Михајла Пецикозу, дифовца,
бившег одбојкаша, који изузетно
ради са играчицама. Покушавамо сви
заједно да помогнемо да направимо
корак више са младом екипом која
тек стасава. Биће ту лепих резултата.
Шта то одбојку чини привлачним
спортом?
-Одбојка је најлепши спорт,
посебно за жене. Нема грубости,
цело је тело у покрету, мишићи се
равномерно развијају, одбојкашице
су најлепше спортисткиње. Ту се не
хвата на снагу, нема намештаљки,
подметања, мора витешки да се бори,
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да се надигра и надмудри противник. репрезентацијом
Србије
била
Да се вратимо једном од разлога првак Европе, са јуниорском првак
који су пресудили да не одете у Европе и вицешампион света, са
београдски „Раднички“. Да ли та младом репрезентацијом освојила је
љубав траје и данас?
европско сребро. Након тога прешла
-Да. Траје 30 година. То је мој је у сениорску репрезентацију, ту је
супруг Милан Радочај - Шунта. И он већ десетак година. Сениорке освајају
је био спортиста. Играо је фудбал, европско злато, олимпијску медаљу у
а био је и одличан рукометаш. Звао Бразилу, донела је прву олимпијску
га је „Динамо“, али и он је остао у медаљу у Вршац. Мама је поносна!
Вршцу и прешао на фудбал. Имамо Шунта и ја смо били максимална
троје деце. После Тамаре, на свет подршка Тамари. Мислим да је
долазе наши синови,
подршка родитеља
прво Александар па
и породице врло
-Тамара је донела прву важна. Сви смо се
Немања.
У
последње олимпијску медаљу у искрено радовали
време
Вршчани Вршац. Мама је поносна! сваком
њеном
Вас више познају Кад
успеху.
Четири
пута
гледам из ове
као
Тамарину перспективе, ћерка је била је проглашена
маму
него
као
за најбљег спортисту
врхунску вршачку наставила тамо где је града, добила је
одбојкашицу. Како мама стала.
награду Града Вршца
то коментаришете?
јер је донела прву
-Јесте.
Посебно
ове
млађе олимпијску медаљу. Било ми је драго,
генерације. Тамара је у успону сећам се када сам ја била проглашена
каријере. Кад гледам из ове за спортисту града.
перспективе, ћерка је наставила тамо
Да ли је и неко од синова кренуо
где је мама стала. То ми је мелем за душу. путем спорта?
Тамара је са кадетском кошаркашком
-Немања је био кошаркаш и то врло
перспективан. Био је у пионирском
кампу у Пожаревцу. Тренирао је до
пре 2 године. Био је четврта година
средње школе, када сам ја преломила
управо због искуства које сам стекла
са Тамаром. Сматрала сам да је
боље завршити факултет него бити
просечан спортиста. Мада је Немања
могао да постигне много више у
спорту, да су овде у клубу мало више
обратили пажњу, више га форсирали.
У то време овде су довођени играчи
са стране. Од 12 јуниора, 10 их је било
са стране, једино су Немања и Спале
били из Вршца. Немања има услов
за 2. годину, студира технологију и
верујем да ће успешно да стигне до
краја студија. Када је реч о Александру,
он није био заинтересован за спорт.
Када дете има таленат, то се одмах
види. Александар је талентован за
кулинарство. Завршио је смер за
рачунаре у „Тесли“, а по мом наговору
после је ванредно завршио за

ВРШАЧКА КУЛА

кувара. Многе домаћице не умеју да
припреме таква јела као он. Врхунски
је мајстор у кухињи.
Спорт је у Вашем животу
заузимао значајно место. Да ли је
спорт важан за младе генерације?
-Да. Ја сам у спорту читавог живота.
Почела сам као одбојкашица, активна
играчица, онда сам пролазила кроз
Тамарину спортску каријеру, а сада
сам у Управном одбору женског
одбојкашког клуба. Када би требало
поново, ништа од тога не бих мењала.
Бавити се спортом, то је нешто

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

најлепше. Спортисти су неки други
свет. То су квалитетни људи, који се
максимално труде да остваре своје
снове. Кроз спорт се уче животу,
победама, али и поразима. Све су то
драгоцена искуства која су потребна
и за живот. Јер, живот је борба.
Децу треба усмеравати да се баве
спортом и мислим да важну улогу у
томе имају родитељи. Они треба да
им буду подршка својој деци у сваком
тренутку, и код успона и код падова.
Јованка Ерски

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

77

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ЗВАНИЧНО ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ „ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“

ЦИЉ - НАУЧИТИ ДЕЦУ ДА СЕ СУОЧАВАЈУ СА
ПРОБЛЕМИМА

Општина Пландиште ће ове
године реализовати два пројекта
из
Програма
прекограничне
сарадње ИНТЕРРЕГ ИПА РумунијаСрбија. У пројекту „Заједно за
инклузивну заједницу“ Цод еМС
РОРС 17, Општина Пландиште је
партнер као и организација „Save
the Children“ (филијала Темишвар)
док је Фондација за рехабилитацију
„Сперанца“(Темишвар)
водећи
партнер. Укупан буџет пројекта
је 234043,95 евра од којих ће ЕУ
донирати
219,835.78,
Период
имплементације је од 23.06.2017 до
23.12.2018.
Прва активност пројекта на
којој су учествовали представници
сва три партнера у пројекту је
била Промотивна конференција
пројекта која је одржана 2. август
2017. у хотелу Цхецк Инн Темишвар.
Активности пројекта и задатке
партнера у пројекту је предтавио
менаџер
пројакта,
психолог
Себастиан Биланин, представник
водећег партнера. Уопштено о
пројекту и идеји пројекта говорила
је Летициа Баба, извршни директор
Фондације „Сперанца“.
Пројекат „Заједно за инклузиву
заједницу“ намењен је деци која
живе у пограничним регијама,
деца из руралних средина, из
етничких
заједница,
деца
из
сиромашних средина или оној са
посебним потребама или деци
која
представљају
угрожене

групе са високим ризиком од
социјалне образовне и културалне
искљученост. Циљ пројекта и сва три
партнера на пројекту је да преко 500
деце, наставника, као и комплетна
заједница у Банлоку и Ливезиле у
Румунији и Пландишту у Србији,
научи да се суочава са проблемима и
постане инклузивна.
Пројектом „Заједно за инклузивну

заједницу“ желимо да подржимо
повећавање
нивоа
социјалне,
образовне и културалне инклузије
деце из маргинализованих група у
пограничном подручју – рекао је на
Промотивној конференцији менаџер
пројекта.
Овом догађају присуствовали су
у поред представника партнера у
пројекту и представници локалних

власти,
јавних
институција,
невладиних
организације
из
Румуније и Србије и Ирена Радојчић,
конзул
Генералног
конзулата
Републике Србије у Темишвару.
Општину
Пландиште
су
представљали Владан Младеновић,
потпредседник СО Пландиште и
чланови пројектног тима, Ђурђевка
Тафра и Родика Грујеску.

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 (19)
ВЕЛИКА ГРЕДА- ЂЕРЂАХАЗА – ЂУРЂЕВАЦ – ЂУРЂЕВО СЕЛО (2)

Крајем 1920. године на посед Ј.
Чавоши и Торонталске банке у Велику
Греду дошли су први насељеници, а
изградња новог насеља 1 км од старог,
почела је 1923. Ново насеље је названо
Колонија Велика Греда. Тада је досељено
143 породице: из Лике 10, Кордуна 113
и Босне и Херцеговине 19 и из Црне
горе 1, као добровољци, колонисти и
аутоколонисти. Први се доселио Мане
Милошевић 12. октобра 1920. године, а
остали су долазили у мањим или већим
групама. Прва група стигла је 8. априла
1921. а њу су сачињавале породице
Михајла и Грујице Вујовића и Марка
Новчића. Након 6. дана приспела је група
од 8 породица са Кордуна и то: Никола
Дошен, Милован Дражић, Милан и Душан
Кресојевић, Миладин Лапов, Милован
Опачић, Петар Познан и Мане Седлар.
Групна досељавања вршена су све до
краја 1926. године.
Свако
досељено
домаћинство
добијало је кућиште од 800 квадратних
хвати за подизање куће. Прва кућа на
колонији подигнута је 1923. године, до
1929. изграђено је 58 кућа а до 1939,
још 64 куће. Прву кућу је подигао Митар

Иветић, а начинио је од набоја и покрио
црепом. Неколико кућа направљено је од
дрвета које су нови досељеници донели
из старог краја.
Све су куће приземне, банатског
типа, са готово истоветним распоредом
и бројем просторија. Углавном имају по
једну већу собу са два прозора и једну
мању, са једним прозором до улице,
кухињу у средини и још једну собу до
дворишта. Куће су имале и ходник који је
понегде био и застакљен. У дворишту су
се налазиле економске зграде за стоку и
за складиштење хране.
Прво Општинско председништво у
Великој Греди изабрано је 16. новембра
1927. године. Ово председништво
сачињавали су Срби и Немци и то тако
што је Немац био председник, а Србин
бележник. Овакав састав био је све до
1941. године.
На
добровољачкој
колонији
православна црква подигнута 1933.
године добровољним радом Гређана,
а освећена је на Малу Госпојину од
стране др Георгија, епископа банатског.
Подизање ове цркве помогао је и град
Вршац, стоји у летопису СПЦ маргитске

парохије. Православно гробље је на
данашњем месту, североисточно од села.
Ово насеље школу има од настанка.
Настава је организована на немачком
језику. У Великој Греди настава је била
на немачком, у Колонији на српском
језику, а на мађарском и словачком
језику у одељењима до 4 разреда све до
1953. године. Од тада је настава само на
српском. Нова школа је изграђена 1965.
године, а фискултурна сала 1972. Од
1976. школа у Великој Греди није више
самостална већ у оквиру Основне школе
„1. октобар“ у Пландишту. Од 1.9.1995.
поново је самостална под називом
Основна школа „Јован Стерија Поповић“.
Тада јој је припадала и школа у Хајдучици,
која се 1. јануара 1996. осамостаљује.
Данас великогредској основној школи
припадају и одељења школе у Банатском
Соколцу и Милетићеву. У школи је
организован и дечјји вртић.
У Великој Греди су постојале три
циглане, један млин и две трговачке радње.
Биле су у власништву велепоседника
Биргова. Производња цигли и црепа
датира из друге половине 19. века.
Најстарија је Хајнеманова циглана која је

имала једну фуруну, а налазила се на путу
за Банатски Соколац. Престала је са радом
пред Први светски рат. Друга циглана била
је преко пруге код железничке станице,
такође са једном фуруном а престала
је са радом у току Првог светског рата.
Трећа циглана са две фуруне за циглу и
цреп, налазила се на крају села код саме
железничке станице – основана је 1879.
године и до Другог светског рата имала
је капацитет око 200.000 цигли и 400.000
црепова годишње.
После Другог светског рата је
нациолизована.

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
MARIANA STRATULAT

ENERGIE ȘI CREATIVITATE FĂRĂ MARGINI

Cea care a semnat o mulţime
de articole pe paginile ziarului
„Libertatea”, cea care a invitat în
studioul TV „Banat” din Vârşeţ
persoane însemnate din viaţa
noastră
culturală,
poeta
şi
scriitoarea, dar şi ziarista Mariana
Stratulat, este acum în postură de
oaspete al rubricii „Vocea românilor”.
Mariana Stratulat este una din
acele persoane care nu au nevoie
de prezentare în faţa publicului:
o profesionistă desevârşită în
jurnalism, cu numeroase pasiuni,
dintre care amintim în mod
aparte poezia şi teatrul pentru
copii. Energică, demonstrând în
permanenţă o creativitate fără
margini, Mariana ne face să credem
că tot ceea ce atinge nu poate să
nu rezulte cu succes. Numeroasele
premii şi recunoştinţe o clasifică
într-o scriitoare şi poetă valoroasă,
iar numeroasele sale articole,
reportaje, portrete şi note de
drum sunt o dovadă vie a pasiunii
neţărmuite pe care această fiinţă o
cultivă pentru scris.
Este membră a Uniunii Scriitorilor
din Voivodina (Republica Serbia),
a Uniunii Jurnaliștilor din Serbia și
membră a Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Timişoara.
Sunteți autoarea a mai multor titluri
de carte: romane, monografii, volume de
versuri, proză scurtă, piese de teatru, poezie
pentru copii... Ce tematică predomină în
literatura creată de dumneavoastră?
Copilăria este acel spectacol grațios și
perpetuu al visului și fanteziei pe care cei mici
o trăiesc concret și diafan totodată. Și în cazul
meu, totul a început acolo... în lumea magică a
copilăriei. Formulam versuri în gând, de când
mă știu, și această pasiune nu m-a părăsit
niciodată. Ca poetă am debutat în anul 2002,
la editura „Libertatea” din Panciova, cu volumul
de poezii pentru copii „Doar copii!”, iar până în
prezent a publicat încă 14 titluri de carte, de
diferite genuri. Așa cum este firesc, în cărțile
menite copiilor, predomină copilăria cu toate
farmecele ei. Atât poezia pentru copii, cât și
piesele de teatru menite copiilor, sunt sincere,
senine, amuzante, dar cu mesje puternice în
final, cu scopul ca micii mei cititori să le simtă
ca un îndemn.
În schimb, romanul ,,Fiorela”, a 14-a carte
ieșită din „călimara mea cu cerneală”, ne pune
față în față cu personaje neadaptate la realitate,
dependente de internet - caz frecvent întâlnit
în zilele noastre, situații care se mărginesc cu
irealitatea, personaje de-a dreptul mistice și,
așa cum spune numele romanului – fioroase.
La baza romanului este povestirea ,,Lecție
online pentru tata”, care a cucerit premiul
întâi la concursul de proză scurtă cu prilejul
jubileului de 65 de ani ai ,,Libertății”, în anul
2010.
Romanele mele, în genere, au subiecte
inedite și neobișnuite. Încerc să pun în față
cititorilor alte obstacole noi pe care să-și
dorească să le depășească și să alfe cât mai
repede dezondământul. De parcă s-ar afla întrun carusel amețitor care nu se mai oprește. Iar
în final cititorul nu poate elucida dacă eroul
principal s-a salvat sau nu, pentru că în fața
lui voi pune alte încercări, alte provocări, alte
semne ale întrebării, așa cum este și viața în
sine.

O parte însemnată din creația
dumneavoastră este menită copiilor și își
are caracterul său specific. Ce ne puteți
spune despre literatura pentru copii și
specificul său?
Literatura pentru copii reprezintă un univers
infantil, ce înfățieșează sufletul copilului și
miracolul vârstei. Fiind parte integrantă a
literaturii (naţionale şi universale), literatura
pentru copii se adresează nu numai copiilor,
dar şi oamenilor maturi şi instruiţi, deoarece
copilăria nu dispare niciodată din noi, ea
constituie izvorul permanent din care decurg
toate meandrele vieţii noastre. În schimb, o
literatură exclusiv pentru adulţi e limitată. Se
adresează unei anumite vârste. Copiii sunt

s-a întâmplat“. Mi s-a zis că nu a avut cine să
scrie şi m-au întrebat dacă vreau eu să scriu.
Nu putem să zic „nu“! Am răspuns afirmativ şi
în sala cu portrete a C.P.E. „Libertatea, în timp
ce aşteptam cărţile, mi-am scris primul articol.
Apoi au venit alte propuneri - dacă vreau să
scriu o „Casă bănăţeană“, să prezint şcoala din
Coştei, să fac portrete şi multe altele. Încet, dar
sigur, mi-am asigurat locul sub soare şi visul a
devenit realitate.
Azi, nu aş putea să-mi imaginez viaţa
fără „Libertatea“. În fiecare săptămână, las o
părticică din sufletul meu pe paginile acestui
ziar. Scriind, ziarista, poeta şi prozatoarea din
mine devin un întreg, iar fiecare articol devine
un mic poem, cu care mă mândresc.

sinceri, ei pot spune „ne place sau nu”. Un om
matur nu ne va spune în mod direct aceasta.
Ion Creangă, autorul nemuritor al acestei
vârste, o consideră cea mai frumoasă etapă a
existenţei umane: „Însă vai de omul care se ia
pe gânduri! Uite cum te trage pe furiş apa la
adânc, şi din veselia cea mai mare cazi deodată
în urâcioasa întristare! Hai mai bine despre
copilărie să povestim căci ea singură este
veselă şi nevinovată. Şi drept vorbind acesta-i
adevărul”.
Aș mai adaugă și faptul că devărata
literatură pentru copii e cea la care te întorci
spre a o reciti.
Sunteți scriitor și jurnalist cu o bogată
experiență, atât în presa scrisă cât și în cea
electronică. Sunteți de acord cu cei ce afirmă
că jurnalismul este o „literatură rapidă”,
sau condierați că sunt doua domenii total
diferite?
Aş zice că se completează reciproc! Cazul
meu este cel mai bun exemplu! Datorită
poeziei, am devenit ziaristă; din întâmplare,
dar şi dintr-un revolt. O să vă povestesc pe
scurt cum am devenit ziaristă! După ce mi-a
apărut volumul de debut, trebuia să merg la
Panciova, după cărţi. Pe atunci, am interpretat
un rol în cadrul trupei de teatru din Coştei şi am
fost supărată căci despre trupa noastră nu s-a
scris în ziar. M-am ghidat după maxima: „Dacă
nu a apărut în „Libertatea“ – de parcă nici nu

Ce calităţi trebuie să aibă, pe lângă
talent, un ziarist al ,,Libertăţii“?
Pe lângă talent, tenacitatea, curiozitatea şi
pasiunea pentru scris îi caracterizează pe toţi
ziariştii din lume. Dar, un ziarist al „Libertăţii“
trebuie să posede şi o aură care să-l facă diferit
de ceilalţi. Să fie corect, să nu fie părtinitor,
să gândească rapid, să facă legături pe care
oamenii obişnuiti nu le pot face, să aibă simţul
justiţiei, să fie obiectiv, punctual, sa fie mereu
dispus să scrie, chiar dacă e în toiul nopţii, să
cunoască limba română şi gramatica ei, să
fie pasionat de ceea ce face şi nu să scrie din
obligaţie, să fie sociabil şi să posede o doză
de şarm, pentru ca persoanele cu care intră
în contact să i se destăinuie ca unui prieten,
să ţină la colectiv ca la propria sa familie şi să
simtă Casa „Libertatea“ precum propria sa casă
şi, nu în ultimul rând, să-i placă ceea ce face.
Pe lângă toate acestea, trebuie să
condimenteze orice articol scris cu foarte mult
suflet, pentru ca să pătrundă până la inimile
cititorilor.
Cu mare succes, vă ocupați de teatru, ca
actriță, scenarist, costimograf... Și în acest
domeniu ați inclus copii?
Scena la fel o simt aproape de sufletul
meu, fie că joc în spectacole sau pregătesc
spectacole cu copiii. Mă simt la fel de bine în
ambele ipostaze. Iar jurnalismul, este realitatea
mea. Mă simt privilegiată şi norocoasă că pot să

lucrez ceea ce îmi place. şi asta mă predispune
la o dăruire totală în sferele mele de interes.
Din anul 1999, am devenit membră activă
a trupei de teatru „Neica” de pe lângă SCA
„Mihai Eminescu” din Coştei (actriţă, sufleor,
costume) şi am avut succese frumoase la
„Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina”,
precum şi la competiţiile provinciale. În
anul 2005, costumele pe care le-am realizat
pentru spectacolul „Ţara lui Guffi” au cucerit
premiul I la nivel de provincie. Pentru rolul
„Iola – prinţesa oarbă”, din acelaşi spectacol, a
primit premiul pentru cea mai bună realizare
feminină, la Festivalul Provincial „FEDRAS”,
spectacolul fiind situat pe locul I la „Zilele”. În
același an, ne-am prezentat și pe meleagurile
timocene, cu primul spectacol românesc în
localitățile Kladovo și Bor. În anul 2004, am
jucat în filmul documentar – artistic „Românii
de lângă noi” ( TV Timişoara în colaborare cu TV
România Internaţional). Am mai interpretat şi
alte roluri, am avut succese frumoase şi mi-au
rămas în amintire frumoasă! Țin să amintesc
în mod aparte anul 2015, când după o pazuă
de zece ani am revenit pe scenă, în rolul Ines,
în spectacolul „Cu ușile închise”. A fost unule
dintre cele mai dificile roluri pe care le-am
interpretat, dar cu acest rol am cucerit din noul
Premiul I la „Zile”. Cu acest spectacol ne-am
prezentat pe scena Teatrului „Pygmalion” din
Viena (Austria), ca prima trupă de amatori de la
noi, care a avut prilejul să se prezinte într-o țară
din Europa de Vest. A fost o experiență inedită.
Anul acesta am avut prilejul să intepretez
un rol în trupa „Academica” a Școlii de Înalte
Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo
Palov” din Vârșeț și a Facultății de Învățători din
Belgrad, și trebuie să recunosc că mi-a fost
unul dintre cele mai dragi roluri, deoarece am
apărut pe scenă alături de fiul meu, Denis.
La Coștei, am înfiinţat o trupă de teatru a
copiilor, care a fost o adevărată revelaţie şi a
avut priză la public, fapt ce ne-a determinat să
continuăm şi pe viitor. În această Trupă a fost
inclusă fiica mea, Larisa, ceea ce m-a predispus
să scriu textele și să fac regie cu mare drag.
Scriind texte pentru spectacolele prezentate cu
micii mei actori, am combinat asftel dragostea
pentru copii, teatru şi pasiunea pentru scris,
într-un întreg. Spectacolele pentru copii au
fost prezentate pe scene din România și au fost
premiate la Festivalul de Teatru pentru Copii și
Tineret „Arlechin” de la Torac.
După părerea dvs., care sunt cele mai
acute probleme cu care se confruntă
comunitatea română din Serbia, la ora
actuală?
-Din aspectul unui artist, încerc să privesc
„viața în roz”. Avem școli în limba maternă,
instituții, asociații, societăți culturale în cadrul
căror ne desfășurăm activitatea și ne păstrăm
identitatea, dar când ne raportăm la realitate,
ne dăm seama că suntem tot mai puțini. În
școlile cu limba de predare română sunt tot
mai puțini elevi și aceasta este cea mai mare
problemă a noastră.
Cum apreciați calitatea informării în
limba maternă a românilor din Serbia?
Având în vedere faptul că lucrez în
domeniul informării, nu ași putea să răspund
obiectiv la această întrebare. Atât eu, cât și
colegii mei, depunem foarte multă dragoste și
muncă în tot ceea ce facem. Misiunea noastră
este de a informa minoritatea română cu
privire la evenimentele care se derulează în
diferite domenii ale societății, de la cel politic,
social, cultural, până la cel sportiv. Profesia nu
este deloc una ușoară, ci e chiar extrem de
solicitantă, plină de dinamism ce aduce noi
provocări în fiecare zi. Sper că cititorii noștri
știu să aprecize aceasta.

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ “ГЛАС РУМУНА” НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

T.S.
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ВЛАДИМИР ЂУРИЋ ЂУРА

РОМАН О БЕОГРАДСКОМ КОРТО МАЛТЕЗЕУ

Владимир Ђурић Ђура,
писац, песник и музичар,
најширој публици познат као
оснивач бендова „Хероји“
и „Ђура и морнари“, своју
нову књигу, роман „Београд
без сна“ конципирао је као
„новоталасну
Одисеју“.
Прича о лутању главног
јунака Стефана Баронијана
и
његовој
потрази
за
љубављу,
смештена
је у Београд почетком
осамдесетих година, док
по београдским улицама и
страницама књиге промичу
нека од најчувенијих имена
југословенске музичке и
уметничке сцене...
Владимир Ђурић је аутор
новеле „Хвалисави роман
& Супер“, романа „Лондон“,
збирке
кратке
прозе
„Ђурине смешне приче“ и
поетских збирки „Београдске
маштарије“ и „Изабране
песме“. Објавио је студије
„Митологије
Техносвета“,
„Гламур
и
езотерија“,
„Каталог модерног света“ и
„Окултура“, као и „Речник
бизарне
географије“
и
„Водич кроз нови талас“.
Приређивач је антологија
сајбер
културе
„Гуруи
дигиталне пустаре“ и турбофолка „Песме из стомака
цинична стварност дигиталног
народа“.
доба, са новотаријама као што
Ваш нови роман „Београд
без сна“ догађа се између 1979.
и 1983. године. Ове године
су у колективном сећању
романтично обојене. Шта се све
променило у годинама које су
уследиле?
-Догодила се огромна промена
светова, које ће људи постати
свеснији тек за неколико деценија.
Старосвет је постао Техносвет,
о чему сам писао у студији
„Митологије Техносвета“. Дивну
романтичну аналогну стварност
осамдесетих описаних у роману
„Београд без сна“, замењује

ИЗГУБЉЕНА ГЕНЕРАЦИЈА
КОСМОПОЛИТА
Колико је идеологија била
важна за младе осамдесетих
година? Пред крај свог живота,
Барону деда који га је одгајио
открива дуго чувану породичну
тајну о аристократском пореклу...
- Идеологија је осамдесетих
година
била
у
знаку
космополитизма,
посебно
у
великим центрима Екс ЈУ. Био је то
зенит новолевичарских или хипи
идеја шездесетих година. Млади су
кроз музику желели да истражују
друге светове, духовност је била на
првом месту. Зато су лако потпадали
под утицај психоделичних и других
пророка, постајали наркомани и
веома често због „духовне потраге“
одлазили у иностранство. Индија,
Мексико, Африка били су привлачне
дестинације
за
новоталасне
авантуристе, а са друге стране то су
биле земље изобиља као САД или
Аустралија. Пуно можда најбољих
припадника генерације отпутовало
је да живи негде другде, да се никада
не врате. Зато је та генерација на
неки начин изгубљена. Суптилна
Баронова тајна о аристократском
пореклу нека остане посластица за
читаоце романа.

за техносвет, какве је опевала
Мадона у песми „Материјална
девојка“.
Већина
поменутих
девојака
жудела
је
за
сигурношћу
напишем због временске дистанце.
Преправљање је трајало још три коју обезбеђује велики новац,
су кућни компјутери, мобилни године. У сваком случају уз помоћ Барон није био тип који би им
телефони,
Интернет,
уредника и лектора тако нешто омогућио као песник.
социјалне
мреже,
„Лагуне“ дошло се Поетски занос и страст које би им
„Дивну
сателитска ТВ итд.
коначно до питког понудио, могао је да их додирне
романтичну
тек на кратко. Када коначно освоји
Људи су преко ноћи
љубавног романа.
аналогну
стварност
постали киборзи, са
Главни јунак ваше жену уз коју остаје, он престаје да
осамдесетих
новим техно чулима
приче је Стефан пише песме, заборавља филмске
за виртуелни свет. У
Баронијан
Барон, илузије и постаје предузетник,
заменила је
време новог таласа, цинична стварност младић који сањајући бави се маркетингом и отвара
комуницирало
се
да постане редитељ видео клуб.
Свако поглавље „Београда
дигиталног
доба“
непосредно
на
постаје
песник.
журкама и концертима,
Његово сазревање је без сна“ прати по један цитат из
Хомерове „Одисеје“.
није било пресије технологије, одређено потрагом
овај
спој
нити нових болести попут сиде. за
љуба-вљу
и
„Идеологија је Откуд
антике
и
панка?
Живот у бившој Југославији који сталним погре-шним
осамдесетих
-Структурални моживе јунаци романа, променио се изборима које прави
дел „Одисеје“ преузео
година била
деведесетих и са ратовима.
на том путу?
је и Џојс у свом
Поменули сте негде да сте
-Прича
романа
у знаку
дуго спремали роман „Београд прати
сазревање космополитизма“ „Уликсу“. Његов јунак
лута улицама Даблина,
без сна“. Да ли вам је било тешко главног јунака Барона,
баш као што Барон
да се вратите три и по деценије који има проблем да
лута
улицама
Београда. Ко завири
уназад или су осамдесете још се увек заљубљује у погрешне
дубље
у
структуру
приче мог
увек свеже и живе у вама?
жене. Он је нека врста београдског
- Роман је настајао двадесет Корта Малтезеа, непоправљиво романа и направи поређења са
година. Крајем осамдесетих напи- романтичан и жељан духовних Хомеровим епом, биће му јаснија
сао сам истоимену телевизијску авантура. Барон је довољно згодан поента. После многих лутања,
серију, коју је требало да реализује да привуче било коју девојку, али главни јунак проналази жену свог
тадашњи РТБ. Била је у плану за он то не ради да би их освајао као живота.
Недавно сте објавили и нови
реализацију ‘89. и ‘90. године, плејбој, већ као Уклети Холанђанин
музички
албум „Нове градске
али је буџет за игране серије био тражи у свакој луци ону која ће му
песме“.
Реч
је о необичном споју
скресан, тачније сав новац је узвратити вечну љубав.
отишао у реализацију епске серије
И жене у које се заљубљује препознатљивог звука групе
„Сеобе“. Тако да за малу серију о имају
необичне
судбине: „Ђура и морнари“ и тамбурашког
новоталасним херојима није било бунтовна
панкерка
постаје оркестра „Војвођански сан“?
-Управо тако. Музика којом се
новца. 15 година касније, поново је жена дипломате, студенткиња
серија била у плану за реализацију, књижевности тоне у нарко- годинама бавим се лепо уклопила
опет без успеха. Тада сам решио да манију, а рок звезда залута у у тамбурашки звук. Музика коју сам
некада радио са бендом „Хероји“
све то претворим у роман. Остао је турбо-фолк?
драматушки образац из серије, али
- Барон сусреће модерне жене, би била адекватнија кулиса за
сам готово све морао поново да девојке које су већ биле спремне роман „Београд без сна“.
Т.С.
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ВАУ „АРС“ НА 24. МАНИФЕСТАЦИЈИ „ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА СРБА У РУМУНИЈИ“
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„ВЕЛИКА БАЗЈАШКА ПОВЕЉА“
РАДОМИРУ УЉАРЕВИЋУ
VIN

PING

Прошлог петка, 18. августа, у порти
манастира Бaзјаш у општини Соколовац
у Румунији, у оквиру књижевнодуховне
манифестације
српског
расејања у Румунији под називом „Дани
Преображења Срба у Румунији“, 24. по
реду, коју традиционално организује
Савез Срба у Румунији, у сарадњи са
Департманом за међуетничке односе
Владе Републике Румуније и Генералним
конзулатом Републике Србије, уз подршку
Града Вршца, свечано је додељена„Велика
базјашка повеља“, признање за целокупан
уметнички опус, знаменитом књижевнику
Радомиру Уљаревићу.
На свечаности су говорили бивши
посланик
Парламента
Републике
Румуније Славомир Гвозденовић, и
чланица Градског већа задужена за ресор
културе Наташа Маљковић Чонић. Поред
представника Савеза Срба у Румунији,
међу присутнима су били епископ
будимске епархије темишварске Лукијан
са свештенством, истакнути српски
књижевници из дијаспоре и региона,
чланови Вршачке афирмације уметника
„АРС”, као и други угледни представници
српске заједнице у Румунији. Свечаности

су допринели својим обраћањем
генерални конзул Републике Србије
Владан Тадић, председник Темишварске
подружнице Удружења књижевника
Румуније Корнел Унгуреану, председник
Удружења књижевника Србије Радомир
Андрић и овогодишњи добитник повеље
Радомир Уљаревић.
Чланови
Вршачке
афирмације
уметника „АРС”: Верица Преда, Николина
Бабић, Србислав Бошковић и Љиљана
Мудрић, истичу да им је била част да својим
учешћем допринесу овој манифестацији
која традиционално окупља књижевнике,
ствараоце на српском језику, а која се
састоји од неколико књижевних вечери,
културних дешавања и међународног
симпозијума посвећеног капиталним
књижевним делима српског расејања и
све са циљем очувања језика, културе и
традиције српског народа, као и неговања
и промоције књижевног израза на
српском језику у расејању.
На међународној књижевној вечери
у СКЦ-у „Свети Сава” (Базијаш) своје
поетско стваралаштво изнели су сви
учесници манифестације, а Вршачкој
афирмацији уметника „АРС” је, од стране

Славомира
Гвозденовића,
дарован
часопис „Књижевни живот 2017”, где
су својим песмама, између осталих,
заступљени аутори из удружења.
Наредног дана, међународно песничко
вече је одржано у Соколовцу, у
непосредној
близини
споменика
посвећеног свим српским војницима који
су кројили историју Соколовца. Својим
песмама су се предствили песници из
Удружења књижевника Српске, на челу
са председником Здравком Згоњанином,
затим песници из Удружења књижевника
Србије: Миљурко Вукадиновић, Душан
Стојковић, Брана Вељковић, Зоран
Радисављевић,
затим
Властимир
Станимировић
(Француска),
Ранко
Радовић (Канада), Милена Стаменковић
Вукоје (Швајцарска),
Гордана Јовић
Стајковска (Македонија), Злата Икановић
(Немачка), Љубинка Перинац Станков
(Румунија, Темишвар, уредник „Наше
речи”), Видак Масловић, Јасна Миленовић
(Белобрешка), Мића Јакшић, потом
чланови удружења Вршачка афирмација
уметника „АРС”.

МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА СТИЖЕ У ВРШАЦ

„БАНАТСКЕ ОРГУЉЕ И ГРАДИТЕЉИ
ОРГУЉА“

Након Темишвара, где је приказана
9. јуна, као и манастира Марија Радна
у Румунији (2. августа), врло значајна
изложба „Банатске оргуље и градитељи
оргуља – слике европских подручја
у којима су оргуље биле у употреби“

коју приређује др Франц Мец, сели се
у Србију.
Вршчани ће изложбу имати прилике
да погледају од 8. септембра, а пре
тога ће поставку угостити Сента (1.
септембра) и Зрењанин (4. септембра).
Изложба ће у Вршцу бити постављена у
цркви св. Герхарда. После наше земље,
изложбу ће моћи да виде посетиоци
у Букурешту и Будимпешти, а у 2018.
години биће приказана и у Немачкој
(Минхен, Улм, Штутгарт, Огерсхајм и
Алтетинг).
Организатор изложбе је Удружење
банатских Немаца „Герхардсфорум“ из
Минхена, у сарадњи са већим бројем
институција и удружења као што су
Централни музеј подунавских Немаца
из Улма или баварско Министарство
рада и социјалне политике, породице
и интеграција, али и удружења као
што су „Пријатељи вршачких оргуља“
или Удружење љубитеља старина
„Феликс Милекер“ из Вршца. Изложбу
је аутор остварио и уз сарадњу са
међународним тимом научника из
Словачке, Мађарске, Румуније и
Немачке.
У склопу изложбе, др Франц Мец
ће извести и атрактиван концерт
9. септембра у 20 часова. Улаз је
бесплатан.

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

РОМАН НИКОЛАСА СПАРКСА

ПРИЧА О НАЈЛЕПШЕМ ВИДУ
ПОСВЕЋЕНОСТИ – ВЕЧНОЈ ЉУБАВИ

Нови роман Николаса Спаркса
„Спасавање“ доноси причу о
добровољном ватрогасцу Тејлору
Макејдену који се излаже великим
опасностима да би спасао људске
животе. Постоји, међутим, нешто
са чим није у стању да се суочи –
не може да се заљуби. Човек који
радо прискаче у помоћ женама у
невољи неминовно их напушта чим
од њега пожеле нешто више. А онда
једног дана страшна олуја погађа
његов мали јужњачки град и Тејлор
у смрсканом аутомобилу проналази
младу самохрану мајку Дениз
Холтон. Када јој се врати свест,
Тејлор креће у потрагу за њеним
сином који је нестао – и за њега
ће ово спасавање бити потпуно
другачије од свих претходних. Овог
пута ће морати да отвори врата
своје прошлости, која је бол снажно
залупила. Уз Дениз ће пожелети
да се срцем и душом преда вечној
љубави.
Роман
„Спасавање“
можете
пронаћи у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца,
онлајн књижари www.delfi.rs и на
сајту www.laguna.rs.

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ
ОСВОЈИТЕ КЊИГУ „СПАСАВАЊЕ“
Вршачка кула и Издавачка кућа Лагуна
награђују књигом „Спасавање“ аутора
Николаса Спаркса, прва два читаоца која се
јаве на и-мејл адресу citajmokulu@gmail.com.
Ваше и-мејлове очекујемо до среде, 30. августа
у 12 часова. Потребно је да у и-мејлу наведете
своје личне податке, а редакција ће најбрже
читаоце контактирати поводом преузимања
награде.

12 ВРШАЧКА КУЛА
Манифестација „Дани бербе грожђа“,
популарни „Грожђебал“, овог септембра
биће одржана по 60. пут. У славу грожђа
и вина, Вршчани сваке године уживају у
разноврсном програму, а највећу пажњу
домаћина и гостију традиционално привлаче
карневалска поворка, дечји маскенбал,
наградна игра „Грожђе из авиона“,
разноврстан и богат културно-уметнички и
забавни програм и избор лепотице „Бербе“.

ФОТОРЕПОРТАЖА
Захваљујући
предусретљивости
Тамаша Фодора и Удружења љубитеља
Вршца и његових старина „Феликс
Милекер“, у наредним бројевима „Куле“
подсетићемо се како су се „Дани бербе
грожђа“ прослављали у деценијама које
су за нама. Овог пута гледамо фотографије
грожђебалске поворке из 1972. године.
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EDIŢIA A 57-A A MARELUI FESTIVAL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA

»Orchestra Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române

Marele premiu: „Ştefan Ştefu” Ecica și
„Vichentie Petrovici Bocăluţ” Torac

E

diţia a 57-a a Marelui Festival de Folclor al Românilor
din Voivodina, s-a desfăşurat în
perioada 17 – 19 august, la Sărcia, reunind, în cele trei zile de
festival, interpreţi solişti vocali
şi instrumentişti, coruri, grupuri vocale, orchestre şi tarafuri, precum şi numeroase formaţii de dansuri, din Voivodina
şi din România.
În cadrul programului inaugural, s-au prezentat gazdele,
sărcienţii, astfel, corul bărbătesc a interpretat câteva melodii,
soliştii vocali şi instrumentişti,
precum şi formaţiile de dansuri
ale juniorilor şi seniorilor. Au urmat apoi, cuvintele de salut rostite de către preşedintele Marelui Festival - Dorel Cina şi a preşedintelui Comitetului local de
organizare – Marin Jivoin, după
care, publicului s-au adresat şi
preşedintele comunei Sečanj –
Predrag Rađenović, şi secretarul de stat din cadrul Ministerului Autoguvernării Locale –
Ivan Bošnjak. Cuvinte de salut
a rostit şi secretarul de stat din
cadrul Ministerului Românilor
de pretutindeni al României –
Ovidiu Iane.

ÎN CADRUL MANIFESTĂRI „BASM BĂNĂȚEAN”

Localitatea Ecica a
prezentat patrimoniul
cultural -istoric
Î
n „Grădina oraşului” a Primăriei în cadrul manifestări „Basm bănățean” zilele
trecute s-a prezentat un sat
multinațional din Comuna
Zrenianin, Ecica. La începutul programului, care a
fost condus de actorul Milan Kočalović, a fost difuzat
un film de promovare despre istoria satului şi a patrimoniului cultural - istoric.
În continuare a urmat recitarea poeziei, urmată de
spectacole muzicale şi folclorice. La standuri au fost
expuse produse de artizanat
a asociațiilor şi producători
particulari.

din anul 2010 au fost înregistrate ca o societate culturală şi artistică în rândurile lor sunt copii de diferite
naționalități, care împreună cu succes se prezintă
la concursuri şi festivaluri
folclorice.
Club de femei Ecica este
o asociație foarte activă care există încă din 2001. şi se
ocupă de cultivarea tradiției şi în marea măsură participă la acțiunile umanitare.
Conservarea vechilor motive tradiționale în combinație cu tehnicile moderne,
este o posibilitate în diferite activități.

»Premiul I – Corul mixt al Asoc. pentru Artă şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluţ” – Torac

»Menţiune: Formaţia de dansuri a S.C.A. „Lumina” – Iancov Most

Onoarea de a inaugura ediţia din acest an a Marelui Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina, Sărcia 2017, i-a revenit domnului Daniel Petrovici,
preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia.
Ultima seară a Marelui Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina, Sărcia 2017, s-a încheiat prin decernarea premiilor, comunicate de preşedinta
jurului, Conferenţiar Universitar, doctor Veronica Laura Demenescu.

»Premiul III – Corul de bărbaţi al S.C.A. „Frăţie şi Unitate” – Sărcia

»Viorica Magda
Conform ultimului recensământ, Ecica astăzi are
aproximativ 4000 de locuitori. Este o localitate multi-religioasă, multietnică şi
multiculturală, cu trei biserici diferite şi 19 națiuni care
trăiesc în ea. Toți locuitorii
funcționează şi trăiesc armonios, indiferent de diferențe. Activează societatea
culturală – artistică „Lala”,
club de vânătoare, club de
fotbal, mulți producători
agricoli şi meşteşugari independenți. Societatea culturală şi artistică, semnificativ prin jocuri şi cântece
surprinde spiritul vremurilor trecute.
S.C. Lala” a fost înființată în anul 2009, în cadrul Clubului femeilor, iar

Nici o manifestare nu
poate fi imaginată fără prezența suvenirurilor etno. Lucrările lui Viorica Magda care au fost expuse şi de data
aceasta.
„- Cu lucrul manual şi de
artizanat mă ocup de 10 ani,
lucrările sunt expuse în Magazinul de artizanat „Suveniruri Etno” care este deschis
deja de 6 ani. Mă ocup de
diferite tehnici, de la prelucrarea lânii la decorați de pelie. Cele mai cunoscute sunt
pălăriile din iută. Printre exponatele de azi sunt dovleci
pictați, lucruri din lână şi din
iută. Cel mai important lucru este să nu se abată de la
tradiția populară, indiferent
la care tehnică se decide,”- a
M.V
spus Magda.

Primul Simpozion Internațional „Berea, fabricarea berii și a hameiului”
Î
n cadrul manifestării „Zilele
de berii” din Zrenjanin, pentru prima dată, va fi organizată
conferința ştiințifică intitulată
„Berea, fabricarea berii şi a hameiului”, cu participare internațională, caracterul şi programul
recent prezentat de către membrii Comitetului de Organizare
al Camerei de Comerț din Voivodina (C.C.V).
Preşedintele C.C.V. Boško
Vučurević a deschis conferința de presă organizată la Zre-

nianin, spunând ca a devenit
o practică ca toate evenimente importante, organizate de
această intituție sunt prezentate şi desigur este un loc de întâlnire pentru oamenii de afaceri.
Simpozionul „Berea, fabricarea berii şi a hameiului” va
oferi noi cunoştințe în acest domeniu, precum şi întâlniri ale
experților din ştiință, educație,
economiei, acordând o atenție
deosebită producției de bere şi
de materii prime pentru pro-

ducția de bere. Simpozionul
va avea participarea unor experți de renume din țară şi din
Belgia, Republica Cehă, Slovenia, Scoția.
Manifestarea „Zilele de bere” este importantă pentru oraşul Zrenjanin, ce-a ce arată faptul vizitele şi peste 500.000 de
vizitatori. De asemenea, această cifră arată că de la an la an,
programul este mai bogat, şi
prin urmare, mai atractiv pentru vizitatori.

„Municipiul Zrenjanin pe
harta turistică, dar şi economică ocupă un loc important.
Dorim să re-începem producția în oraşul nostru, avem firme
interesate, de asemenea intenționăm de a ajuta la dezvoltarea fabricii de bere din Serbia în
domeniul administrării de berari mici „, a declarat adjunctul
primarului oraşului Zrenjanin,
Duško Radišić.
„Ideea este că acest eveniment tradițional, care are un

caracter turistic predominant,
în legătură cu un eveniment ştiințific şi profesional. Ideea de
a reconstrui ceea ce a fost odată în Iugoslavia, de a organiza
anumite reuniuni ştiințifice şi
profesionale legate de producerea berii şi hameiului, sectorul
economic ceea ce este în stagnare „- a declarat preşedintele
Comitetului de Organizare al
Simpozionului, prof.dr. Radovan Pejanović.
„Acesta este un eveniment

extrem de important, care va
rotunji şi va completa oferta turistică a Municipiului Zrenjanin, aceasta este o everiment de
afacere, turistic, cultural, sportiv, de divertisment la cel mai
înalt nivel”, a declarat directorul
Organizației de Turism Zrenjanin, Zoran Ljubotina.
Evenimentul „Zilele berii”
din Zrenjanin va avea loc timp
de cinci zile, în perioada 28 august- 3.septembrie 2017.
M.V.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем приземну кућу у Вршцу,
5,4 ара плаца , ул. Јанка Катића 9, струја,
вода, плин, башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20 m2. Бул. Ж.
Зрењанина 89. Једнособан. Тел. 064/42954-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града. У ул.
Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/2717-446.
Продајем апартман на Златибору,
53 m2, дупчекс, ужи део града,
намештен, укњижен, паркинг. Може и
замена за стан у Београду. Хитно. Тел.
064/154-18-11.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина 800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у Вршцу за
једнособан стан у Вршцу. Тел. 061/29411-61.
На продају реновирани дворишни
станови (двособан плус гарсоњера), ул.
Жарка Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни простор.
Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са окућницом
100m2 и великом баштом 1700 m2 у
Уљми. Тел. 064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење на лепом
месту, мањи плац, струја, вода, плин,
канализација. Повољно. Тел. 064/35-12026.
У Избишту продајем кућу, новија
градња (приземље и спрат)100 m2, 18
ари плац, башта и помоћни објекти,
вода, струја. Тел. 064/456-01-05.
У Избишту кућа на продају, нова
градња, приземље плус спрат 100m2,
плац 18 ари са помоћним зградама и
баштом. Тел. 064456-01-05.
Продајем стан 31 m2,строги центар
града, код Владикиног двора, Данила
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ Богдана 18.
Нова градња, одмах усељива без
улагања. Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље потез
„Црвенка“, близу града, поред асфалтног
пута за Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
На продају сређена кућа у Улици
Николе Тесле 49. Кућа има 100 квадрата,
такође има сређено двориште са 2
помоћне просторије. Цена 38.000 евра.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем кућу са окућницом у
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље потез
Кевериш, удара у асфалтни пут 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. 069/29069-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и сателитску
антену (Швајцарска). Тел. 063/86297-49.
На продају кућа од 100m2
саграђена у близини центра града
са мањим двориштем и две нус
просторије.Улица Николе Тесле 49.
Цена 38.000 €. Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на
плацу од 1500 m2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 m2, у Вршцу, приземни са нуз
просторијама и гаражом, укњижен.
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
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.

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
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двособан стан у ужем центру Вршца
уз доплату. Врата балконска, дупло
стакло, Словенијалес, нова.Тел:
064/280-5862, 013/837-631
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом у
Панонској улици у Вршцу бр. 62.
Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 060/022-9643
Продајем двособан стан у
згради 67 m2 или мењам за мањи.
Цена по договору. Тел. 063/723-7655.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у
центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и
063/75-79-722.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена, ПВЦ столарија, могућност
заменеза стан са доплатом. Тел.
060-66-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54 m²,
Трг Константина Спајића 6/12. Тел.
060/078-00-99 и 060/36-80-122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици Лепе
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по
договору. Тел. 065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за
продају, плац са кућом 700 m²,
гаража, воћњак, лоза и цвеће. Тел.
831-631 и 064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000
евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 m2, на великом плацу, плус нус
просторије, летња кухиња. Тел.
064/151-39-19.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел.
064/598 - 3898
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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. 062/82548-51 и 061/49-49-252.
На продају кућа спратна
гаража, саксијско цвеће палне 10
година , лијандери алоја вера. Тел.
837-631 и 064/280-5862.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел. 013/837631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2. октобра83.
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
Продајем кућу у Гундулићевој
23 код Војничког трга. Кућа има пет
соба, купатило, кухињу и двориште
са нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина плаца 830 м2. Тел. 064/51069-06.
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 m² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем намештен стан
комплетно опремљен, једнособан,
усељив одмах. Тел. 837-513 и
063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74
m², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.

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 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.
Издајем
двособан
намештен стан у Новом Саду код
социјалног. Тел. 064/707-53-30.
Издајем празну кућу у ул.
Цара Лазара. Повољно. Тел.
063/255-504.
Кућа спратна, гаража,
воћњак. Саксијске палме старе
10 година, алоја вера. Тел.
013/837-631.

РАЗНО

Продајем абрихтер монофазни
са круњачем и прекрупачем у
склопу. Тел. 826-266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120
и 200 л, коришћена за комину. Тел.
826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус, алоја,
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826266.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон.
Тел. 064/390-62-76.
Продајем
три
дрвена
двокрилна прозора. Тел. 893-116 и
063/85-73-135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад.
Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре за
купус од 120 л. коришћено једну
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806527.
Купујем крмаче од 200 кг и
навише. Продајем половне дрвене
прозоре, дупло стакло, добро
очувани. Тел. 063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim
ulazom i centralnim grejanjem
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84 и 013/416-182.
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. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају, исправна,
оштрач-тоцило електрично, кабинет
машина „Јадранка“-шиваћа. Тел.060020-83-43.
Продајем
лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са ласерским
штампачем идва тучана радијатора са
по двадесет ребара. Тел. 063/862-97-49.
Продајем замрзивач сандучар
дрвени регал са столом, шиваћу
машину „Багат“ и вунени тепих. Тел.
064/18-65-244.
Средовечном мушкарцу потрбна
помоћ у кући. Плата по договору. Тел.
066/939-25-49.
Н а продају кавез за коке носиље,
1 2 0 € . Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-52-44
Продајем четвороделни регал,
дводелну судоперу, т. Креденац, два
тв сточића. Комоду за постељину,
мали прозор са шалоном, кревет без
мадраца, витрину за књиге, кауч. Тел.
061/18-44-316.
Дајем часове математике ђацима
свих узраста и свих нивоа знања. Веома
повољно. Тел. 064/170-57-34
Часови математике за основце,
средњошколце и студенте у Уљми,
апсолвент Метематичког факултета.
Тел. 060/501-50-01.
На продају метални „У“ профил
8х4 цм 900 дин. по дужном метру. Тел.
065/20-30-750.
Дајем часове математике ђацима
свих узраста и свих нивоа знања. Веома
повољно!. Тел. 064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000 дин. Тел.
013/831-594 и 063/700-47-48.

На продају клизаљке „Адидас“
40-41, очуване , повољно. Тел.
013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица, две
фотеље, тросед, врата дрвена,
електрични шпорет и кухињске
радне делове. Тел. 013/833-806 и
064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач
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 плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
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. 064/429-0614.
Продајем нова инвалидска
колица, апарат на струју за
циркулацију,
мањи
тепих,
фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ
улазна врата и припадајуће ПВЦ
преграде (делимично застаклене)
у деловима, ширине око 3,50 м,
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере
за тракторе и комбајне, калеме и
опрему за аутоелектричаре, Бела
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“).
Очувана,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан
прозор (80х140 цм „Словенијалес“),
очуван са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина

„Унион“, руска , нова, само глава,
очувана. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом.
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољЦЗ-99, дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло
дно (фи 35х1120 цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа 100,
са електро инсталацијом. Тел. 064/
123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца мотора
„бубрега“ и предњи лимени
блатобран од Piago „vespe“ PX 200.
Тел. 064/123-17-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома 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.
064/197-90-69.
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.
063/275-986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75)
за друштво. 100 дин. сат (зими
може и у Берлину за 3 месеца).
Молим смс 064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел.
063/70-85-735.
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.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
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.

Пре годину дана
Напустио нас је велики човек
Брижни херој детињства мога
Склопио је очи,опростио се тихо
И отишао да сусретне Бога
Напустио нас је наш деда
Са овога света винуо се у висине
И после толико времена слетео
У загрљај своје вољене Марине
И на крају остаје жал
Што није могао остати дуже
Али такву љубав коју нам је пружио
Мало који људи умеју да пруже

МИРОСЛАВ
ЈОСИЋ

доктор ветеринарске
медицине

Напустио нас је вечити борац
Јер таква је била Божија воља
Али заувек ће живети у нашим срцима
наш деда Мирко звани Зоља

Успомену на њега чува породица Јосић.
Дана 28. августа 2017. године навршава
се 32 године од преране смрти нашег сина
јединца

ДРОБЊАК ЗВЕЗДАНА
– ЗЕКЕ
Тог дана изаћи ћемо на његов гроб,
прекрити га цвећем и залити сузама.

Ожалошћени отац Драгомир
многобројна родбина.
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ЗВУЦИ И ЛЕПОТА ВОЈВОДИНЕ НА ЗЛАТИБОРУ

САМАРЏИЋ: ВОЈВОДИНА НИКОГА НЕ
ОСТАВЉА РАВНОДУШНИМ

У Војводини је забележен пораст
долазака домаћих туриста. У првих
шест месеци ове године, Војводину
је посетило шест одсто више
домаћих туриста него у истом
периоду претходне године.
„Жеља нам је да се тај број
повећа, а подручје Златибора
нам је веома битно с обзиром
да је туристичка понуда ова два
региона, Војводине и Западне
Србије, различита и довољно
развијена да пружа разноврстан
и богат програм боравка“, истакла
је Драгица Самарџић, виши
самостални стручни сарадник
у Удружењу услуга Привредне
коморе Војводине (ПКВ).
„На
страним
тржиштима,
Војводине је препозната као
значајна туристичка дестинација
с
обзиром
на
богатство,
разноврсност и атрактивност
туристичке понуде. Велики број
страних туриста, не само из
суседних земаља, него и шире
посетило је Србију и Војводину
– из Руске Федерације, Турске,
Немачке, Кине и других“, додала је
Драгица Самарџић.
Због тога, ове године, по први
пут на Златибору, 10. августа 2017.
године Туристичка организација
Војводине, уз помоћ Ппривредне
коморе Војводине, организовала

је манифестацију „Дани Војводине“,
где је на Краљевом тргу, уз
звуке тамбурице, представљена
туристичка понуда Града Новог
Сада,
Сремских
Карловаца,
Суботице,
Вршца,
Ковина,
Темерина, Пећинаца, али и
рецептивни туристички програми
Војводине, Винарија „Деурић“ из
Мале Ремете, Винарија „Три међе

и облак“ из Нештина, Винарија
„Косовић“ из Сремских Карловаца,
Винарија „Таталовић“ из Вршца.
„По први пут смо, веома успешно,
представили туристичку понуду
Војводине на Златибору у јеку
туристичке сезоне, када Златибор
посећују у великом броју и туристи
из других земаља у региону, тако да
су са туристичком понудом имали

прилике да се упознају не само
Златиборци, него и гости из других
места из земље и иностранства.
Интересовање посетилаца било
је изузетно и надамо се да ћемо
ову манифестацију наставити и у
будућности“, нагласила је Драгица
Самарџић.
Војводина располаже са преко
60 хотела различитих категорија,
капацитета преко 4.000 лежајева
што омогућава боравак како
пословним
туристима,
тако
и туристима који долазе у
туристичко разгледање и обилазак
Војводине. Поред тога, туристима
су на располагању и остали видови
смештајем – апартмани, пансиони,
смештаји у сеоским домаћинствима
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манифестације чине Војводину
незаобилазном дестинацијом за
многе домаће и стране туристе.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 11., БРОЈ 138, 12. ЈУН 1985.

ДРУГАРСКО ВЕЧЕ У
НАРОДНОМ ДОМУ
У суботу увече (на Дан младости, 25. мај) у сали“риголето“
Народног дома у Јенчепингу припеђено је и одржано другарско
вече, уз присуство бројних гостију.
На почетку су председник Клуба Милан Слјепчевић и секретар
Ромулус Уреке поздравили присутне . Потом је председник

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (85)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XII ОДЕЉАК
1778-1790.

ОК ССРНВ ВршацИринел Кокора уручио признања: ПОвељу
Социјалистичког савеза „Клуба „Јединство“ и Захвалницу исте
друштвено-политичке организације учитељу Петру Павлову.
Клубу је поменуто признање братства и јединства заједништва
југословенских грађана у том делу Шбедске, док је Захвалница
Петру Павлову припала као знак за изузетне напоре које он чини у
образовању и васпитању младих Југославије.
Клуб је те вечери предао захвалнице свим радним колективима
и организацијама на подручју вршачке општине које су помогле
одржавање посете. При том је свако од гостију добио картицу
почасног учлањења у Клуб „Јединство“.

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

ЈУНАЦИ ДАНА
Шведске новине су 23. маја биле пуне текстова и
фотографија о југословенском брачном пару, вредним
члановима југословенског клуба „Јединство“, Марији и
Богосаву Аврамовић. Јер, ето догодило се да је претходне
ноћи 38-годишња Марија, у седмом месецу трудноће,
родила сина, налазећи се сама у стану. Шведска штампа
је једнодушно изразила дивљење овој храброј и
сналажжљивој жени која је кухињским ножем пререзала
пупчану врпцу бебици тешкој 2.270 грама. Дечачић је
потом пренет у болницу да би у условима интезивне
неге достигао неопходну животну снагу. Крајем прошле

недеље Борислав Аврамовић, који иначе ради као возач у
шведској сезонској аутобуској линији између Јенчепинга и
Југославије, јавио нам је да дечак изврсно напредује.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ДОБА ЈОСИФА II

Каrоl Diez de Aux родио се
1737. год. 1), а 1764. ступио је
у државну службу, где се одао
економској струци. Од 1770.1772. веџбао се је у свиларству
код инспектора Solenghy-a у
Осеку. Год. 1772. поставила га
је земаљска администрација
за „свиларског практиканта“ у
Тамишграду, а 1778, на предлог
грофа Ницког, наименован
је Маријом Терезијом за
управитеља свиларства у трима
новооснованим жупанијама,
добивши у свакој жупанији
по једног подинспектора као
помоћника. Њему је поверено
било и предиво свиле у Вршцу,
отуда се сасвим преселио
у Вршац, и ту се наскоро и
оженио.
2).
Потпомогнут
ћесарем Јосифом II, он је
подигао свиларство у нашем
крају на висину, до које се није
попело никад пре тога. Када
је изгорела свилара, његове
су новине истина застале, али
не задуго. Овдашња коморска
управа наскоро је добила
налог од горе, да подигне и
уреди нову свилару изван
вароши на Месићу, и да засади
уз њу једну дудару 3).
У Вршчанима нашао је
Diez de Aux вољне помагаче.
Њихова је заслуга, што су,
одмах по основању свиларе
у Вршцу, млоги Вршчани
ступили у њу као раденици,
а неки су одаслати у Стари
Будим у тамошњу кр. свилару,
да на самом извору боље науче
„како се свила преде“. По свом
повратку, ови људи с најбољим
успехом поучавали су остале
раднике овој вештини, не
само овде него и у околини,
а нарочито у Тамишграду,
Панчеву, Белој Цркви итд. 4).
Као надинспектор културе
дувана у тамишградском,

великовардарском
и
сегединском округу, Diez de
Aux добио је почетком 1789.
год., иза данашње Херцогове
ходаје, 30 ланаца добре
земље и 4 ланаца кршевите
земље 5) ради сејања дувана
и
осталог
индустријског
усева „а у тој цељи, да би
овдашњи ратари, практичним
примером, боље научили
овој радњи, те да, згодном
употребом
своје
земље,
осигурају себи обилатији
доходак“ 6). И доиста Diez de
Aux садио је овде вирђински
дуван и подигао је неколико
економских зграда. Које да
би Diez de Aux награђен био
за свој труд око унапређења
разних грана индустрије, које
опет да би подстрекнут био на
нов рад, највишим решењем
и
наредбом
коморске
администрације од 12. октобра
1789. бр. 9512 предат му је,

ради уживања на неизвесно
време, 1. новембра 1789, осим
споменутог комада земље,
и онај део „Малог рита“, који
граничи са баштама за зелен
на кутричком друму и са
Херцоговом ходајом 7). Ова
коморска земља износила
840 ланаца 8), али само 97
ланаца била је добра ораћа
земља, остало су били млаке с
трском, од којих се ланац по 2
ф продавао 9).
По развиће виноделства, ова
периода није била баш удесна.
Од 1777. до 1778. године било
је туче и бујице, а отуда грдне
штете по виноградима. Када
је Банат поново придружен,
дозвољено је било бесплатно
увозити вино из околине у
Вршац, отуда је цена Вршачком
вину, са велике утакмице јако
спала. И то је узрок, што у ово
време није засађено нових
винограда у Вршцу. 10).

1) Протокол умрлих у овд. p.к. парохији
2) Документи породице Diez de Aux,
Syentkláray: Száz év, sv. I. str. 347., 348 и
3) Chr. Baumann’sche Aufzeichnungen,
str.6 - и данас постоји то здање, које је овде
подигнуто на ову цељ, и ако јој данас више
не служи. Њега је купио од коморе 1878.
Стеван Мајер, производник, и удесио је у

њему фабрику среша. Данас нас подсећа на
некадању свилару „свиларска улица“
4) Сведочанство Петра Немета,
инспектора свиларства тамиш. Жупаније, од
1. августа 1810.
5) План“малог рита и башта за зелен“ из
год. 1780-1790. у мерничком звању.
6) Списи породице Diez de Aux

7) План Нем. Вршца из год. 1793. у
мерничком звању
8) Исти извор
9) Документи породице Diez de Aux
10) Архива финанс. Управе у Тамишграду,
фасц: „Werschetzer Regulirung. 1795“
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ТРЕНУТАК НА КОЈИ СЕ ЧЕКАЛО 99 ГОДИНА

ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман

2. Нигде нема те, Јелена Бачић
Алимпић
3. Приче, Иво Андрић
4. Азбука мог живота, Мирјана Бобић
Мојсиловић
5. Водич кроз љубавну историју
Београда, Ненад Новак Стефановић

Потпуно помрачење сунца,
највеће у последњих 99 година,
пре неколико дана могло је да
прати на милионе Американаца,
јер је оно било видљиво од једне
до друге америчке обале.
Тама је завладала на два
минута, а делимично помрачење
сунца могли су да виде и људи са
других континената. Иако се ова
астрономска појава догађа сваких
12 до 18 месеци негде у свету,
углавном није видљива, јер се
догађа изнад неког океана. Ипак,
за САД је од посебног значаја то
што је реч о првом помрачењу
сунца у 21. Веку и првом од 1991.
Године, када га је било могуће
гледати само на главном острву
Хаваја.
Ова појава важна је за научнике,
јер је реч о тренутку када могу да
се проуче горњи део атмосфере
Сунца, који је обично невидљив
а и простире се на површини од
неколико милиона километара.
Американци су се данима
спремали за овај тренутак који
је почео у Орегону у 10 часова
по локалном времену, а након
преласка 14 америчких земаља,
завршио се код Чарлстона у
Јужној Каролини у 14:48 часова по

локалном времену. Осим набавке
посебних наочара, могуће је било
доћи и до пригодних поштанских
маркица и мајица.

бежичних мрежа како бисте га
искусили поново.

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

Заштита пре свега

1. Ово је моја шпијунска мисија, Крис
Даџ, Ендру Даџ

Ни научници нису крили
узбуђење

Стручњаци су данима пре
овог догађаја давали упутства за
праћење помрачења, стављајући
акценат на безбедност и заштиту
вида. О опасности гледања
овог догађаја упозорио је и Лу
Томососки, који је пре 55 година
на овај начин оштетио вид
посматрајући помрачење голим
оком.
„То ће брзо проћи и није вредно
ризика“, рекао је Томососки. Штета
је једнака као када гледате у чисто
Сунце, наводе лекари.
Кад је Сунце заклоњено
месецом, није болно гледати
у њега, није толико сјајно, али
штетни зраци и даље улазе у очи,
право у центар мрежњаче, где
праве штету, кажу лекари.

Поред обичног становништва
једнако су узбуђени били и
астрономи.
Пре
помрачења,
Тајлер Нордген изјавио је да
ће то бити најфотографисанији
и највише дељен садржај на
друштвеним мрежама у људској
историји истичући да људи могу
да очекују вишеструко искуство.
„Провео сам цео живот
гледајући у небо као астроном и
ово је најспектакуларнија ствар
коју сам икада у животу видео
сопственим очима“, рекао је.
Његов колега, научник НАСА
Алекс Јонг, навео је да је у питању
нешто попут Вудстока пута двеста,
али широм земље.
Доктор
Норман
Розентал
помрачење сунца на основу
сопственог искуства описао је као
„талас адреналина сличан оном
као да скачете из падобрана“. Тај
осећај, додаје, инспирише вас да
путујете у чвориште загушених

Како помрачење доживљавају
заступници теорије да је Земља
равна?
Овај догађај са нестрпљењем
су очекивали и они који сматрају
да је Земља равна, како би, како
су истакли, доказали да заиста
живимо на плочи. Они заступају
две теорије. Пре свега, сматрају
да, уколико се Земља креће од
запада ка истоку, путања уског
појаса дуж којег је помрачење
видљиво требало би да се помера
у супротном смеру.
Друго, верују да би сенка коју
Месец баца на Земљу морала да
буде знатно већа. Њихове теорије
одбацују научна сазнања, а као
аргумент наводи се да уколико
постоји убеђење да човеково око
Земљу види као раван, онда она и
мора таква бити.
Извор: Б92

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Маја – Причице за лаку ноћ,
Жилбер Делае, Марсел Марлије
4. Изванредни изговори (и друге
добре ствари) – Том Гејтс, Лиз Пишон
5. Српске народне бајке, Група аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Фрајле – Срце моје
2. Едо Маајка – Од сутра
3. Марин Јурић Чивро – Још увијек
4. Игор Гержина и Ивана Киндл –
Олако
5. Стерео банана – 5 до 12 синдром
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На основу Закључка Градског већа Града Вршца број 06.2-21/2017-III-01 од 22. августа 2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за
постављање привремених објеката за време прославе «Дани бербе грожђа 2017.» расписује

ОГЛАС

ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА У ВРШЦУ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЕМЕ ПРОСЛАВЕ «ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА 2017.»

Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за доделу локација на јавној површини у Вршцу за постављање привремених
објеката у време прославе «Дани бербе грожђа 2017.» и то :
а) Локације за угоститељске објекте
- локација «1» (дужине 38 метара) по почетној цени од 800.000,00 динара,
- локација «2» (дужине 30 метара) по почетној цени од 600.000,00 динара,
- локација «3» (дужине 15 метара) по почетној цени од 300.000,00 динара,
- локација «4» (дужине 10 метара) по почетној цени од 150.000,00 динара.
б) Локацијe за објекте за забаву
- за локацију «1» у износу од 800.000,00 динара и
- за локацију «2» у износу од 200.000,00 динара.
Локације за угоститељске објекте налазе се око паркинг простора поред
Хотела «Србија» и то локација «1» на Светосавском тргу а локације «2», «3» и «4»
на почетку улице Вука Караџића у Вршцу.
Локација «1» за објекте за забаву је паркиралиште поред Хотела «Србија»
а локација «2» на Тргу Светог Теодора Вршачког поред објекта „Гомекс“
(„Gomex“). (За локације за забаву Град не обезбеђује електричну енергију).
План локација може се погледати сваког радног дана у канцеларији 214
Градске управе Вршац, у времену од 10 -14 часова.
Локације се дају на коришћење у дане 14, 15, 16 и 17. Септембра 2017. године.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за постављање привремених објеката у време прославе «Дани
бербе грожђа 2017.» .
Право учешћа на јавном надметању за локације «1» и «2» за угоститељске
објекте и за локације за објекте за забаву имају правни субјекти који обављају
регистровану делатност дуже од две године и који су измирили све пореске
обавезе по основу обављања те делатности за претходну календарску годину а
право учешћа на јавном надметању за локације «3» и «4» за угоститељске објекте,
имају правни субјекти који испуњавају наведене услове а чије је седиште на
територији Града Вршца.
Локацију добија учесник који у поступку јавног надметања понуди највишу
цену. Са најповољнијим учесницима јавног надметања Град Вршац закључиће
уговор о закупу за сваку локацију.
Уколико најповољнији понуђач за одређену локацију одустане од своје
понуде, Комисија ће о томе обавестити електронском поштом следећег по реду
учесника јавног надметања са нижом понудом од најповољније и понудити му
локацију. Уколико се сваки следећи понуђач не изјасни да ли остаје при својој
понуди у року од 48 часова, сматра се да је одустао од своје понуде. Локација ће
се доделити понуђачу који остане при својој понуди и писмено се изјасни о томе.
Најповољнији понуђач, као и сваки следећи учесник јавног надметања према
утврђеном редоследу понуда, који одустане од своје понуде, нема право на
повраћај депозита.
Уколико сви учесници лицитације за одређену локацију одустану од своје
понуде, иста ће се издати у закуп за постављање тезги за продају робе (осим
локација за објекте за забаву које се неће накнадно издавати већ ће се користити
у складу са својом наменом).

Пријава за јавно надметање подноси се на адресу Град Вршац, Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката
у време прославе «Дани бербе грожђа 2017.», Трг Победе бр.1, 26300 Вршац,
електронском поштом (bdonevski©vrsac.org.rs) или лично на писарници
Градске управе Града Вршца (образац пријаве може се добити у канцеларији 212.
Градске управе Вршац или се може преузети на званичном сајту Града Вршца). У
пријави учесник јавног надметања обавезно уписује e-mail адресу коју користи.
Уз пријаву учесник у јавном надметању подноси доказ о уплати депозита за
локацију и доказ да је измирио све пореске обавезе за претходну календарску
годину по основу делатности за коју врши закуп локације.
Депозит у висини од 30% почетне цене, за сваку локацију за коју се надмећу,
учесници јавног надметања уплаћују на рачун број: 840-720804-40, Градске
управе Вршац – депозит Град Вршац са позивом на број 54-241. Свим учесницима
у јавном надметању, осим најповољнијем за сваку локацију, уплаћени депозит
ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће
бити урачунат у цену коришћења локације.
Рок за подношење пријаве је понедељак 04. септембар 2017. године до 15.
часова.
Сматра се да је пријава достављена у року ако је запримљена на писарници
Градске управе или примљена електронском поштом до 15 часова наведеног
дана.
Уколико се уплата депозита не налази на изводима рачуна Градске управе
Вршац – депозит Град Вршац (закључно са изводом од 04. септембра 2017.
године), сматра се да је пријава непотпуна.
Комисија ће одбацити пријаве које су непотпуне, пријаве поднете после
наведеног рока, као и пријаве на основу којих се, увидом у регистар АПР, утврди
да подносилац не испуњава услов у погледу времена обављања регистроване
делатности или седишта правног субјекта.
Заинтересовани учесници могу остварити увид у достављене пријаве у
уторак, 05. септембра 2017. године у 10 часова у канцеларији 212 Градске управе.
Јавно надметање ће се обавити у Малој сали (III сали) Градске управе Вршац у
уторак, 05. септембра 2017. године и то:
-за локације за угоститељске објекте «1» и «2», у 11 часова,
-за локације за угоститељске објекте «3» и «4», у 12 часова,
-за локације за објекте за забаву «1» и «2», у 13 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може бити мања од
10.000,00 нити већа од 50.000,00 динара у односу на претходно понуђену цену за
ту локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати излицитирану
цену до 08. септембра 2017. године. У случају да се цео износ не уплати у
предвиђеном року неће се одобрити постављање привременог објекта.
КОМИСИЈА

На основу Одлуке Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-9/2017-III-01 од 09. марта 2017. године Комисија за спровођење поступка јавног надметања, расписује

ОГЛАС
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СЕЗОНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДЕЧИЈУ
ЗАБАВУ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ВРШЦУ У 2017. ГОДИНИ
Јавно надметање за давање локације за постављање сезонских објеката
за дечију забаву на јавној површини у Вршцу, расписује се на период до
годину дана, и то за:
- Локацију број 2, на делу Светосавског трга, испред угоститељског
објекта «Слатка радионица Јована» (поред сата), површине до 5м2, за
постављање фиксних објеката за дечију забаву (клацкалице и сл.).
Почетна цена за спровођење поступка јавног надметања износи 5.000,00
динара.
Право учешћа на јавном надметању имају активна правна лица и
предузетници.
Рок за подношење пријава је 04. септембар 2017. године до 15 часова.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац, Комисија
за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених
објеката, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници Градске
управе Града Вршца (образац пријаве може се преузети на званичном веб
сајту Града Вршца или у канцеларији 211. Градске управе Вршац).
Уз пријаву подноси се доказ о уплати депозита.
Депозит у висини од 30% почетне цене, учесници јавног надметања
уплаћују на рачун Депозита Градске управе Вршац бр. 840-720804-40 са
позивом на број одобрења по моделу 97, контролним бројем и шифром
Града Вршца 54-241.
Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени
депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем
учеснику, депозит ће бити урачунат у излицитирану цену за стицање права
коришћења локације.

Уколико најповољнији учесник у јавном надметању и сваки следећи
учесник јавног надметања, према утврђеном редоследу понуда, одустану од
својих понуда, немају право на повраћај депозита а локација ће се доделити
следећем по реду најповољнијем понуђачу. У случају да сви учесници
јавног надметања одустану од својих понуда, депозити се не враћају а
поступак јавног надметања ће се поновити.
Комисија ће одбацити пријаве које су непотпуне и поднете после рока.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске управе Вршац,
дана 06.09.2017. године у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђени цена не може бити мања
од 1.000,00 нити већа од 5.000,00 динара у односу на претходно понуђену
цену за ту локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђену
– излицитирану цену до 08.09.2017 године. У случају да се цео износ не
уплати у предвиђеном року неће се одобрити постављање привременог
објекта.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку додели
локација, у обавези је да месечно плаћа комуналну таксу за коришћење
јавне површине чији износ је утврђен Одлуком о локалним комуналним
таксама.
Увид у План локација може се остварити сваког радног дана од 10 до
14 часова у соби 212. на II спрату зграде Градске упаве Вршац а ближе
информације могу се добити на телефон 013/ 800-531.
КОМИСИЈА
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ВРШАЧКА КУЛА

2323

ФУД Б А Л
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД УБЕДЉИВ НА СТАРТУ ПРВЕНСТВА ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

ХЕТ-ТРИК ДАЧЕ БЕЛИЋА
СЛОГА (ПЛАНДИШТЕ) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:4 (0:1)

Стадион Слоге, гледалаца:
200, судија: Урош Шуљагић (Б.
Карловац), стрелци: Белић 8, 72,
76, Станков у 90. минуту
СЛОГА: Загорац, Лазаревић
(Керкез), Прица, Ангеловски,
Недимовић,
Црногорац
(Вукомановић),
Селаковић,
Марко, Олђа, Коруга, Стефановски
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић,
Станков, Крачуњел (Алексић),
Бељин, Ранков, Радић, Ћулибрк,
Благојевић (Радосављев), Тејин,
Моторов, Белић (Јефтић)
Вршчани су предвођени новим
тренером Ненадом Мијаиловићем
убедљиво стартовали у новој сезони
и победом у Пландишту заузели чело
табеле. Меч је обележио искусни
Данило Белић, који је практично
сам решио питање победника
постигавши хет - трик. Тријумф
Вршац јунајтеда оверио је Станков,
једно од најзвучнијих појачања у

летњем прелазном року.
- Последњи пут сам три гола
постигао још у Казахстану, у
дресу Ордабасија. Важно је
да смо победом кренули ка
нашем циљу и да у сваком
мечу
имамо
надахнутог Слога - Вршац јунајтед		
0:4
појединца кога ће у први Пролетер - ЖАК			
2:1
план избацити колектив.
Јединство
(НБ)
Војводина
0:0
Победа на старту много значи
3:0
за самопоуздање, мислим да Слобода (НК) - Јединство (БК)
можемо још боље, рекао је Бегеј - Козара			
0:1
Белић.
Кикинда - Будућност		
3:0
Вршац јунајтед у наредном
Полет
Раднички
(К)		
0:0
колу на Градском стадиону
0:0
дочекује
Раднички
из Младост (О) - Раднички (С)		
Сутјеске. Почетак је у 17
са добрим појединцима какви си
часова. Тренер Мијаиловић је
Огњановић и Росић. Наравно и
оптимиста.
- Очекује нас тежак меч у којем ми имамо своје адуте и само се
наравно идемо на победу јер нас ми питамо око коначног исхода,
амбиције на то обавезују.Добро смо самоуверен је шеф стручног штаба
упознати са квалитетима Радничког, Вршац јунајтеда.
ради се о органозованој екипи

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
ИСТОК 1. КОЛО

Голгетер: Данило Белић (Вршац јунајтед)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 1. КОЛО

ПФЛ ПАНЧЕВО 1. КОЛО

ПОБЕДА ВЛАЈКОВЧАНА, ПОРАЗИ ПАВЛИШАНА И УЉМАНА

МОСКИЋ И ИВАНОВИЋ ПОВЕЛИ ЈЕДИНСТВО КА ВРХУ
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - СТРЕЛА (ИВАНОВО) 2:1 (1:1)

Судија: Владан Милићевић (Панчево),
стрелци: Москић у 4, Ивановић у 80.
минуту за Јединство, Николовски у 33.
минуту за Стрелу
ЈЕДИНСТВО:
Павлов,
Црнобрња,
Москић, Мрђа, Ивановић, Биља (од 46.
Гуја), Живанов, Лазин (од 73. Бирђан),
Калин, Кусицки, Ракитован
СТРЕЛА: Лукић, Рамадановић, Џафић,
Панић, Црнојевић, Балог, Максимовић
(од 66. Чех), Гуран, Николовски, Гушавац,
Дудуј (од 61. Мачак)
Влајковчани су почели сезону победом
против одличних гостију из Иванова, до

које су дошли захваљујући бољој игри
у финишу меча. Рано вођство које је
обезбедио Москић, после одличне акције
целог везног реда, као да је успавало
изабранике тренера Бате Ракочевића па
су играчи Стреле преузели иницијативу и
изједначили поготком Николовског после
одличног продора Рамадановића. Ипак,
у другом полувремену играчи домаћег
тима кренули су много предузимљивије,
уласком искусног Бирђана њихови напади
постали су опаснији, а одлука је пала у 80.
минуту када је после изванредног соло
продора, најбољег играча Јединства,

Калина, дефанзивац Стреле, Балог, оборио
у шеснаестерцу, а оправдано досуђени
пенал сигурно је извео капитен Ивановић
и осигурао три важна бода својој екипи.
ДОЛИНА (ПАДИНА) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
2:0 (1:0)
Стрелци: Патрик у 3, Рудић у 53. минуту
ДОЛИНА: Тркуља, Корен, Важић,
Матуља (од 84. Илић), Рудић, Патрик (од
58. Хлавџа), Рудић, Банчов, Михајловић,
Кевџија (од 80. Дургала), Цветановић
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Станић, Ника (од 73.
В. Гвозденов), Барбуловић, С.Гвозденов,
Шићаров, Дрндарски (од 81. Веселиновић),

Долина - Црвена звезда		
Југославија - Раднички (Б)		
Јединство (К) - Војводина (Ц)
Јединство (В) - Стрела		
БАК - Дунав			
Борац (Ст) - Војводина (Цр)
Партизан (У)- Војводина (С)
Слога (БНС) - Вултурул
(30. 8)

2:0
2:2
4:0
2:1
3:0
5:1
1:2

Чејић, Којић (од 76. Јовановић), Делкић,
Мајсторовић, Ракановић
Павлишани су се против бившег
прволигаша определили за дефанзивну
тактику, из контри опасно угрожавали гол
Долине, али су скупо платили две грешке
и доживели пораз на старту.

П А РА ГЛ А Ј Д И Н Г
ДРЖАВНО ПРВЕНСТВO У ПАРАГЛАЈДИНГУ ДИСЦИПЛИНА ПРЕЛЕТ-СПОРТ КЛАСА

МИЛИЋЕВИЋ ВИЦЕШАМПИОН СРБИЈЕ

Члан вршачког параглајдинг клуба
Беркут Драгомир Милићевић освојио
је друго место на управо одржаном
Државном првенству Србије у
параглајдингу, дисциплина прелетспорт класа. Првенство је одржано
на Копаонику у периоду од 14. до
19. августа. За то време одржана су
три задатка од 65, 79 и 91 км. Првог
такмичарског дана 15. августа јак
ветар је утицао да се трка прекине, што
је по речима Милићевића у знатној
мери допринело да пласман буде још
бољи. Други и трећи такмичарски дан
показали су право лице Копаоника
са готово идеалним условима за
постизање великих дистанци у
прелету. Циљ другог такмичарског
дана био је да се са полетишта
Кокоровац преко Јошаничке бање,
Рашке и Новог Пазара долети на

Пештерску висораван до места
Сјеница и тада су се постизале висине
око 3000м. Другог такмичарског дана
услови за летење су били још бољи,
излазило се до 3600м а задатак је био
да се са полетишта Јадовник одлети
до Новог Пазара преко Рашке, затим
врати назад до Јошаничке бање
па назад ка циљу који је био пред
Рашку. Првенство Србије одржано
је заједно са Државним првенством
Пољске и у обе класе опен и спорт
било је 138 такмичара а сама спорт
класа бројала је укупно 80 пилота
из Пољске и Србије. Милићевић је у
укупном пласману заузео 11. место.
Разлика између првопласираног
у спорт класи од српских пилота,
Миљана Петровића из Ниша и
Милићевића је била свега 71 бод,
колико је недостајао да Драгомир

понови прошлогодишњи успех из
Крушева када је освојио прво место
на Државном првенству. Остала два
члана параглајдинг клуба Беркут,
Драгодин Миловановић и Драган
Попов заузели су 5, односно 13. место
међу српским пилотима у спорт
класи. До краја године остало је још
једно коло Лиге Србије које треба
да се одржи на Овчару код Чачка
које ће одлучити победника за 2017.
годину. Тренутна ситуација на табели
је да је Драгодин Миловановић
такође из Беркута први док је
Милићевић четврти. За постигнути
успех Драгомир се захваљује градској
управи Вршца која даје безрезевну
подршку клубу Беркут, затим фирми
Паладио Ист из Вршца која му у назад
неколико година помаже приликом
куповине опреме као и руководству

Банке Интеса АД и колегама из
експозитуре Вршац, где је запослен,
који имају разумевања за његове
одласке на такмичења.

АТЛ Е Т И К А

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 1926
У суботу 19.8. у Сремској Митровици
одржан је летњи митинг пријатељства на
ком су учествовали и атлетичари Вршачког
атлетског клуба 1926 и забележили одличне
резултате.
Наши атлетичари су освојили две златне
и једну сребрну медаљу.

Алексеј Федор Павков је трку на 100м
истрчао за 12,44 секунде и заузео прво
место.
Дарко Илић је у трци на 300 местара био
првопласирани са истрчаним временом од
41,48секунди. У истој трци на 300м наступио
је и Данијел Драгић који је заузео четврто

место са временом 43,86 секунди.
Сребрну медаљу у трци на 300м освојила
је Наталија Дијак са временом 45,37 секунди.
Остали резултати атлетичара вршачког
атлетског клуба: Дарко Илић 100м – 13,13
сек (7.место), Наталија Дијак 60м – 8,68 сек
(8.место), Милица Мајкић 60м – 8,93 сек

(5.место) и 300м – 47,69 сек (5.место), Ива
Павков 60м – 10,39 сек и 300м – 53,85 сек,
Дамјан Џамић 60м – 9,73 сек (4.место) и
300м – 52,74 сек (4.место), Никола Ракић 60м
– 10,69 сек и 300м – 1:05,65
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