ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 15. децембар 2017.

БРОЈ

1147
ПЕТАК, 15. децембар 2017.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLII

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

У ВИСОКОЈ ШКОЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ:

ДА БУДЕ ВИШЕ ШКОЛА КАО ШТО ЈЕ
ВИСОКА ШКОЛА У ВРШЦУ

стр. 3

стр. 9

MIRELA ARDELEAN:

CEL MAI BUN TÂNĂR
ZIARIST AL ANULUI

ИНТЕРВЈУ:

ПЕТАР ЖАРКОВ

стр. 6. и 7.

11

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 15. децембар 2017.

КОНКУРС ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА ТРАЈЕ ДО 12. ЈАНУАРА
2018.

НОВИХ
ЧЕТРДЕСЕТ
СТАНОВА ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ

У току је конкурс стамбено
збрињавање избеглих лица за
још 40 стамбених јединица чија
ће изградња бити финансирана
од стране Европске банке за
развој, а локацију и комплетну
инфраструктуру обезбедио
је
Град Вршац.
Конкурс
је
намењен
избеглим лицима са територије
Хрватске и Босне који живе на
територији Града Вршца, каже
Игор Иваниш, повереник за
избеглице Града Вршца. Могу да
конкуришу и бивше изеглице, који
су имали статус избеглих лица, а
сада га више немају, а немају на
своје име никакву некретнину и
живе као подстанари. Мислим
да ћемо са овим конкурсом и
изградњом нових 40 станова
решити стамбени проблем свих
избеглих лица која живе на
територији Града Вршца.

ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО ПОМАГАЛО ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ГУСЕНИЧАРОМ УЗ СТЕПЕНИШТЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ

Град Вршац је олакшао приступ
Градској кући особама у инвалидским
колицима за које је степениште у холу
зграде било непремостива препрека.
Набављено је савремено помагало гусеничар који омогућава да се особе у
инвалидским колицима попну на спрат
Градске куће. Помагало је први пробао
Драган Виторовић, председник Удружења
параплегичара
и
квадриплегичара
„Параквад ВШ“, један од главних
иницијатора
решавања
проблема
успона степеништем у згради локалне
самоуправе.

Први пут на спрату после 20 година
-Први пут сам се попео на први спрат
Градске куће после двадесет година,
колико сам у инвалидским колицима због
последица саобраћајне несреће, рекао је,
не кривајући одушевљење, Виторовић.
Када сам се женио, пре пар година, нисам
имао прилику да чин венчања обавим
у свечаној сали на првом спрату, јер
тада није било овог помагала. Зато је
ово сада велика ствар за мене, али и све
особе у инвалидским колицима са наше
територије.
Виторовић је нагласио да је Вршац
међу ретким градовима у Србији по
томе што је много тога урађено за нас у
последње време: од обарања ивичњака
на тротоарима, паркинг места, прилаза
јавним институцијама и школама, посебног
игралишта за децу са посебним потребама,
до организованог превоза комби возилом.
-Све то нам много значи, али има још
много тога да се уради, додаје Виторовић.
Град је задао задатак свим осталим јавним
институцијама, Пореској управи, Суду,
како да реше проблем приступа њиховим
објектима. И они могу исто овако да ураде.
И они имају старије објекте. Град им је
дао пример и надам се да ће све остале
институције исто то урадити.

Уз мало добре воље и организације
-Требало је само мало добре воље и
организације, које очито у претходном
периоду није било или неко није имао
слуха за овакве ствари, да повећамо
доступност Градске куће особама у

Игор Иваниш, повереник
избеглице Града Вршца

за

Према речима Татјане Николић,
чланице
Градског
већа
за
социјалну заштиту и здравство,
конкурс ће трајати до 12. јануара, а
пре две недеље почели су радови
на изградњи објекта у Ужичкој
улици који има 20 стамбених
јединица намењених избеглим
лицима. Станови су додељени
путем конкурса који је одрађен
протеклих месеци, а према плану
власници треба да се уселе крајем
следеће године.
По
затварању
актуелног
конкурса, у фебруару наредне
године, биће позната структура
стамбених јединица које ће
бити у складу са пријављеним
породицама и појединцима. Током
лета 2018. биће израђен пројекат и
изабран извођач радова. Највећи
донатор нових 40 стамбених
јединица за избеглице је Развојна
банка Савета Европе, затим УСАИД,
пројекат реализује Комесаријат за
избеглице, а Град Вршац уступио
је плац са инфраструктуром.
Ј.Е.

Драган Виторовић први пут после 20 година н спрату Градске куће
инвалидским колицима, каже Татјана
Николић, чланица Градског већа задужена
за социјалну заштиту и здравство. Вредност
овог помагала је 462.000 динара и ми смо
тиме трајно решили проблем степеништа
у Градској кући за особе у инвалидским
колицима. Капацитет помагала је око 400
степеника, тако да ћемо са овим покрити
све спратове Градске куће.
Услужни центар је већ доступан, тако
да несметано може да се функционише на
свим спратовима Градске куће.
-Искрено се надам да ћемо после Нове
године бити у прилици и да отворимо и
Канцеларију за особе са инвалидитетом
у Градској кући коју смо припремили,
најављује Николићева и додаје да ће
у Канцеларији бити ангажована особа
са инвалидитетом. Она ће радити у
Канцеларији тако да ће све особе са
инвалидитетом моћи да добију потребне и
праве информације благовремено.

Градоначелница угостила
Виторовића у кабинету
Градоначелница Драгана Митровић
присуствовала је проби гусеничара који

је Драгану Виторовићу омогућио да се
степеништем попне на први спрат Градске
куће. Када је ова до сада непремостива
препрека освојена, градоначелница је
Виторовића угостила у свом кабинету.
-Драго ми је да је и Драган сада у мом
кабинету, који се налази на првом спрату,
уз помоћ гусеничара, који је набављен
за сва лица која имају овај проблем, да
могу да дођу до првог спрата и обаве
овде разне своје потребе, рекла је
градоначелница Митровић. Важно ми је да
у овом тренутку ово заиста функционише,
да буде практично. Јер, нисмо ми набавили
гусеничар да покажемо како водимо
рачуна о правима лица са инвалидитетом,
већ управо да то њима стварно буде
доступно и корисно. Мислим да је ово један
велики корак ка унапређењу права лица
са инвалидитетом, а то ћемо наставити да
радимо и у наредном периоду.
Градоначелница је најавила да ће
неколико особа бити обучено за руковање
гусеничаром како би помагали особама у
инвалидским колицима да се степеништем
попну на спрат Градске куће.
Ј.Е.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДРУГИ ОКТОБАР“ ОМОГУЋИЛО ПОТРОШАЧИМА

ПЛАЋАЊЕ ДУГОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА РАТЕ

Након успешне акције репрограма
дуговања нередовних платиша комуналних
рачуна, Јавно комунално предузеће
„Други октобар“ донело је нову Одлуку
о регулисању начина, услова и рокова
плаћања заосталог дуговања. Претходна
акција која је трајала до маја ове
године обухватила је репрограмом 62
милиона динара од укупно 250 милиона
потраживања „Другог октобра“.
-Тренутна дуговања потрошача износе
200 милиона динара од стране грађана и
око 30 милиона динара од правних лица,
наглашава Небојша Перић, директор ЈКП
„Други октобар“. Зато смо одлучили да
кoрисницима наших услуга, који нам дугују,
понудимо нови начин, услове и рокове
отплате заосталог дуговања. Корисници
комуналних услуга који закључују Уговор о
отплати дуга на рате, неопходно је да уплате
најмање 30 одсто заосталог дуга приликом
закључења Уговора, а остатак дуга у складу
са договореном динамиком плаћања.
Дуг са законском затезном каматом до
25.000 динара може да се уплати у 3 месечне
рате, од 25.000 до 50.000 динара у 6 рата,
од 50.000 до 75.000 динара у 9, од 75.000 до
100.000 динара у 12, од 100.000 до 150.000

динара у 15 рата, од 150.000 до 200.000
динара у 18 рата, од 200.000 до 300.000
динара - 21 рата и дуг већи од 300.000
динара моћи ће да уплате у 24 месечне рате.
Припремили смо и посебне погодности
за потрошаче који су незапослена лица,
социјално угрожена и лица са ниским
примањима (пензије до 20.000 динара),
истиче директор Перић.
Неопходно
је да, приликом закључења Уговора,
уплате најмање 10 одсто заосталог дуга, а
остатак дуговања исплаћиваће у складу са
динамиком плаћања одређену уговором.
Тако ће поменуте категорије потрошача
дуг са законском затезном каматом у
износу до 25.000 динара моћи да отплате у
6 месечних рата, од 25.000 до 50.000 динара
Небојша Перић: Нове олакшице за
у 12 рата, од 50.000 до 75.000 динара у 18 плаћање заосталог дуговања
рата, од 75.000 до 100.000 динара - 21 рата,
а дуговања већа од 100.000 динара у 24 ЈКП „Други октобар“ постоји и могућност
плаћања на рате трошкова прикључења на
месечне рате.
Перић подсећа да је, у склaду сa Зaкoнoм водоводну и канализациону мрежу, као и
о комуналним делатностима, JКП “Други на дистрибутивни систем природног гаса,
oктoбaр” у обавези да пoднoси прeдлoгe додаје директор Перић.
Потрошачи који дугују за комуналне
зa извршeњe рaди нaмирeњa нoвчaних
пoтрaживaњa од дужникa кojи нису услуге детаљније информације могу добити
у JКП “Други oктoбaр”, у канцеларији број 6,
измирили дoспeлe oбaвeзe.
-Такође, подсећамо суграђане да у сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ГРАД ВРШАЦ ОДЛУЧИО ДА ОБРАДУЈЕ НАЈМЛАЂЕ СУГРАЂАНЕ

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА 3.500
ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА
-Средства намењена дочеку Нове године на тргу локална самоуправа преусмерила за дарове вршачким
малишанима - Новогодишње пакетиће добиће 3.500 деце старости до 7 година - Нема организованих дочека
Нове године у центру града - За старију децу биће постављено клизалиште на тргу токм распуста -

Градска власт донела је одлуку
да буџетска средства намењена за
организоване дочека обе Нове године
(31.12. и 13.1.) на градском тргу, преусмери
ка најмлађим Вршчанима и обрадује их
новогодишњим пакетићима.
-Ове године смо први пут донели
одлуку да дечји Новогодишњи караван,
који обилази села, обрадује сву децу,а не
као до сада симболичним пакетићима,
објашњава градоначелница Драгана
Митровић. Одлука је уследила из
разлога што нисмо предвидели неки
новогодишњи програм за дочек на тргу,
нисмо уложили много средстава за кићење
града, већ смо одлучили да тај новац,
који бисмо потрошили на евентуални
дочек Нове године, па православне Нове
године, потрошимо на малишане. Да их
изненадимо и обрадујемо јер мислим да
се они највише и радују новогодишњим
празницима. Биће то највише играчке,
деца то највише и воле, а ми смо гледали
да програм буде прилагођен једнако
и девојчицама и дечацима, да то буду
едукативне играчке које су подједнако
интересантне за оба пола. А, ове године
децу смо поделили по узрастима, тако да
ће бити посебно формирани пакетићи за
малишане до 2 године, посебно за децу од
2 до 4 и од 4 до 7 година.
Пријава малишана је завршена, а н
списку је око 3.500 деце. Толико пакетића
биће обезбеђено и подељено пред
новогодишње празнике. Према речима
Татјане Николић, чланице Градског
већа за социјалну заштиту и здравство,
евиденција је прављена по здравственим
картонима деце и по матичној служби.
Међутим, има деце која нису рођена у
Вршцу, али овде живе.
-Надам се да ћемо ми, као локална

Драгана Митровић: Новогодишњим пакетићима обрадоваћемо најмлађе
суграђане
самоуправа, наредне године успети
да одвојимо још средстава и да
обрадујемо наше најмлађе суграђане,
рекла је градоначелница Митровић.
Највероватније да ће се само у току дана
кувати чај за наше суграђане и бити нека
претпразнична атмосфера, али увече
неће бити ни једног концерта естрадних
уметника. Целокупан програм биће у
конгресној дворани Центра Миленијум где
ће за децу бити организована представа
пакетића. То ће бити обележавање наших
празника. Знам да велики број наших
суграђана не одлази на зимовање и из
тог разлога смо се потрудили да у центру
града направимо клизалиште где ће
деца, током распуста, имати прилику да

уживају у клизању. Тако ће пакетићи бити
за најмлађу децу, а клизалиште за мало
старију.
Клизалиште на градском тргу биће
постављено 20. децембра, а Вршчани ће
моћи да уживају у клизалишту до краја
јануара.
Према речима чланице Већа Татјане
Николић, додела новогодишњих пакетића
за децу у селима биће организована
доласком Деда Мраза и његовог
Новогодишњег каравана који ће стићи
у свако насељено место на територији
Града Вршца.

Ј.Е.

У ВИСОКОЈ ШКОЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ: ДА БУДЕ ВИШЕ
ШКОЛА КАО ШТО ЈЕ ВИСОКА ШКОЛА У ВРШЦУ

У Високој школи струковних студија
за образовање васпитача „Михаило
Палов“ прошлог петка свечано је
обележен Међународни дан људских
права. Свечаности су присуствовали
потпредседница Владе Републике Србије
и председница Координационог тела
за праћење реализације Стратегије за
социјално укључивање Рома и Ромкиња
Зорана Михајловић, директор УНИЦЕФ-а
у Србији Мишел Сен Ло, председник
Националног савета ромске националне
мањине Тефик Рамадановић, шеф тима
НСРНМС за подршку имплементације
Стратегије за социјално укључивање Рома
и Ромкиња Душко Јовановић и посланица
у Скупштини АП Војводине Јелена
Јовановић.
У Високој школи за образовање
васпитача већ годинама ромски студенти
се школују на матерњем језику.
- Не постоји ништа важније за Роме и
Ромкиње него да се школују и образују
на свом језику. Ви сте важан део нашег
друштва и будућности наше земље. Мора
више вас да се школује, да буде више
школа као што је Висока школа у Вршцу.
Једино ако учите и ако сте образовани
можете допринети већој инклузији
ромске заједнице у друштво – поручила је
студентима Зорана Михајловић.
Према њеним речима, последњих
година учињени су знатни помаци у
системској подршци образовању Рома.
- Ромски језик са елементима културе
уведен је у наставу 1996. године и од тада
је преко 2400 Рома похађало овај предмет,
а од 2006. године је уведен и студијски
програм на ромском језику за васпитаче

у Високој школи струковних студија за
образовање васпитача „Михаило Палов“
у Вршцу. Већи број студената и факултета
где ће се учити и радити на ромском
језику, јесте кључ не само укључивања
Рома и Ромкиња, него и реализације
свих пројеката које желимо да радимо
заједно. Ако им не пружимо шансу и
нису образовани, нисам сигурна да ћемо
успети у ономе што се зове инклузија Рома
и Ромкиња у наше друштво – додала је
потпредседница Владе Републике Србије.
Мишел Сен Ло, директор Канцеларије
УНИЦЕФ-а у Србији, рекао је да не
можемо говорити о људским правима без
поштовања права жена и мањина.
- Право на једнакост, слобода од
дискриминације, слобода вероисповести
и право на образовање део су нашег ДНК.
Желим да будете уједињени и поносан
сам што Међународни дан људских

права обележавам са вама – поручио је
студентима.
Тефик Рамадановић, председник
Националног савета ромске националне
мањине, истакао је да је школа у
Вршцу одличан пример добре праксе
свеобухватне интеграције Рома и нагласио
да се само заједничким залагањем може
постићи циљ, пуна укљученост Рома у
друштво.
- Надамо се да ћемо и даље имати
подршку за развој програма на ромском
језику, да бисмо младим људима, а и
предшколцима могли да обезбедимо
оно што је њихово основно људско
право – закључила је директорка Високе
школе струковних студија за образовање
васпитача „Михаило Палов“ Јелена
Пртљага.
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ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ
УСВОЈИЛИ
ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
Актуелни сазив Скупштине Града Вршца заседао је у четвртак,
7. децембра, а на дневном реду нашло се 13 тачака. Највећу пажњу
на седници изазвало је усвајање консолидованог извештаја о
извршењу Одлуке првог ребаланса буџета Града Вршца за период
од 1.1.2017. до 30.9.2017. године, као и Одлука о суоснивању Јавног
предузећа“Урбанизам“ Панчево.
Известилац поводом извештаја о извршењу буџета била је Вања
Радека, начелница за буџет и финансије, образложила је детаљније
документ који се нашао пред одборницима.
-Приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним
средствима, у првих девет месеци 2017. године, извршен је у
обиму од око 1,5 милијарди динара, односно око 61,9 одсто у
процентуалном износу, истакла је Радека. Ако бисмо пошли од тога
да је идеално извршење, односно остварење прихода било на нивоу
од 75 одсто, констатујемо да је нешто мање извршење у односу на
идеално. Али, треба рећи да у структури приходовне стране буџета
не учествују равномерно у остварењу, све ставке из месеца у месец.
Радека је указала да управо те разлике могу да утичу на
динамику остварења поједних категорија буџета како прихода,
тако и примања. Према њеним речима, расходи су износили 1,3
милијарди динара, а проценат извршења 55 одсто, те је остварени
буџетски суфицит од 79,9 милиона динара. Радека је закључила да
је остварење буџета било добро, да није угрожено функцонисање
града и јавних институција, ликвидност је очувана, а обавезе према
корисницима буџета су регулисане.
Одборници опозиције изнели су своје замерке. Славица
Стоисављевић (СПС) да је извештај нетачан, да је изостало 10
ставки, а Дарко Гавриловић (СПС) сматра да је ово најлошија
реализација буџета. Горан Николић (ДЈБ) је замерио да је извештај
нетранспарентан и да одређене категорије нису образложене.
Драгица Станојловић је изнела свој став да је о извршењу буџета
требало раније расправљати и да разматрање извештаја може
једино да послужи за планирање буџета града за 2018. Биљана
Јеличић (ДЈБ)указала је на то да је у ресору за екологију потрошено
само 7,11 одсто средстава и запитала да ли је могуће да није било
потребе за коришћење више средстава.
-Прошло је више од 2 месеца од пресека стања и оно је данас
другачије, рекла је градоначелница Митровић и истакла да је
одређени број пројеката почео да се реализује након 30. септембра.
Тек након 30. 9. одабрана је банка код које ће се подићи кредит и
у току је реализација везана за вршачки базен. Слажем се у вези
планирања буџета за наредну годину и водићемо рачуна о томе да
буде реалнији у односу на ову годину, управо имајући у виду наплату
приходан на дан 30. 9.
Након усвајања консолидованог извештаја о извршењу Одлуке
првог ребаланса буџета Града Вршца за период од 1. 1. 2017. до
30. 9. 2017. године, кренула је расправа о учешћу Града Вршца у
суоснивању ЈП „Урбанизам“ Панчево. Одборници опозиције били
су против доношења ове одлуке. Драгана Ракић (ДС), Драгица
Станојловић и Зоран Томић (ДС) били су сагласни да је то понижење
за Вршац који постаје паланка, месна заједница Панчева, да ми
урушавамо јавна предузећа, а Панчевци своја јачају и позвали
одборнике да не гласају за ову одлуку. Јеличићева је била изричита
да Вршац треба да има свој суверенитет, идентитет, предузећа у
којима ће радити људи за напредак овог града, док су одборници
Гавриловић и Милуцу Живков (СПС) замерили да се све што може,
све надлежности преносе из Вршца у Панчево, као и да је удео
Вршца у „Урбанизму“ поражавајући.
-Вршац не може да издржи пословање Јавног предузећа „Варош“,
јер су укупни трошкови били су око 35 милиона на годишњем нивоу,
рекла је градоначелница одговарајући на замерке опозиције да је
Вршац имао стручњаке у области урбанизма у ЈП „Варош“. Говорите
да су у „Вароши“ израђивали планска документа, а ја ћу вам рећи
да нису. И поред тога што је имао ЈП „Варош“, Град Вршац је плаћао
стручне услуге. „Варош“ је, на јавним тендерима, бирао извођаче
који су Град Вршац коштали од неколико стотина до пола милиона
динара, а Усклађивање генералног плана Вршца са Законом о
планирању и изградњи плаћено је 2.376.00 динара, 2014. године.
Градоначелница је објаснила да је суоснивачки удео у ЈП
„Урбанизам“ Панчево добар због рационализације трошкова и
најповољнијег ценовника које ово предузеће има и нагласила да се
уговор потписује на годину дана и ако се, након тога, испостави да
није добар, може да се раскине.
Уз краћу расправу, одборници су усвојили одлуку да се порез
на имовину за правна лица са досадашњих 0,25 увећан на 0,35
одсто, затим измену одлуке да су средства од накнаде за заштиту
животне средине ненаменска и да се могу преусмерити за друге
потребе. „Зелено светло“ добиле су и Одлуке о усвајању почетног
ликвидационог биланса Јавних предузећа „Варош“и „Вршац“,
одлука о изради плана детаљне регулације северне индустријске
зоне, усвојен је план коришћења месног самодоприноса за
здравство за 2018. и именовања чланства Школског одбора
Гимназије и Координационог и одбора за надзор над прикупљањем
и коришћењем средстава општинског самодоприноса за
канализацију.

Ј.Е.

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

Ј.Е.
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ТАМАРА ПЕШИЋ О РЕФОРМАМА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА ДО 2020. ГОДИНЕ:

ДО КВАЛИТЕТНИЈЕГ И ЕФИКАСНИЈЕГ
ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Реформе у раду гимназија
У оквиру Стратегије развоја образовања
до 2020. године, Министарство просвете
науке и технолошког развоја Републике
Србије најавило је увођење новиначији
је циљ квалитетнији и ефикаснији општи

средњеобразовни
систем.
Реформе
обухватају и гимназије - општеобразовне
установе у којима постоје три различита
смера: природно -математички, друштвено језички и општи.

-Промене које је најавило Министарство
просвете науке и технолошког развоја
односе се на израду Акционог плана који
ће садржати смернице развоја општег
средњег образовања, објашњава Тамара
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Пешић, директорка вршачке Гимназије
„Борислав Петров Браца“. Циљ новина
је повећање квалитета и ефикасности
општег средњег образовног система, као
и развој компетенција ученика, њихову
бољу припремљеност за даље школовање
и припрему за живот у данашњици брзих и
честих промена.
Према речима директорке Пешић,
Радна група ће редефинисати наставне
планове који се односе на увођење вежби из
предмета као што је биологија, страни језик,
хемија...
-Промене ће се односити
и на
увођење нових изборних програма, каже
Пешићева. То су: језик, медији и култура;
Појединац, група и друштво; Здравље и
спорт; Образовање за одрживи развој;
Уметност и дизајн; Примењене науке (у
трећем и четвртом разреду овај предмет
се дели на науке које усмеравају ученике
ка медицинским наукама и науке које
усмеравају ка техничким наукама), Уметност
и дизајн; Основи геополитике; Економија
и бизнис; Религије и цивилизације;
Методологија
научног
истраживања;
Савремене технологије.
Пешићева истиче да ће Министарство
просвете науке и технолошког развоја
израдити План систематизације радних
места и додаје:
-То су неопходни услови за извођење
наставе поменутих предмета. Новине које
се планирају биће у складу са Стратегијом
развоја образовања до 2020. године. Битно
је да ће се то реализовати поступно и да ће
допринети развоју ученичких способности
у складу са њиховим интересовањима и
развоју функционалних знања. Најављено
је да ће Завод за унапређивање васпитања и
образовања израдити наставне програме за
први разред гимназије.

Ј.Е.

У ЈАБЛАНЦИ ЗАВРШЕНА СЕОСКА КАПЕЛА

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА

Насељено место Јабланка добило је нову сеоску капелу.
Новоизграђени објекат освештали су свештеници Жељко
Стојић, протојереј ставрофор Српске православне цркве, и
Корнел Жујка, протојереј ставрофор Румунске православне
цркве, 12. децембра. Овом верском чину присуствовали
су представници градске власти, чланови Градског већа
Славиша Максимовић, Татјана Николић, Милош Васић, као и
бројни мештани.
Протојереј ставрофор Стојић указао је на значај нове
капеле за житеље Јабланке јер су своје покојнике до сада
сахрањивали од кућа, а изградњом капеле овакав чин биће
хуманији, лакши и практичнији.
-Реч је о инивестицији од око 3,5 милиона динара, а
радови на изградњи сеоске капеле започети су 2015. године,
рекао је Славиша Максимовић, члан Градског већа задужен
за рурални развој. Остало је још неколико села у којима
нема капеле: Сочица, Потпорањ, Мало Средиште, Ватин,
Ритишево, Војводинци и Месић. У поменутим селима решени
су имовинско правни односи и у току је израда пројектно техничке документације, тако да ће радови на изградњи
капела ускоро почети и у тим насељеним местима. Проблем
смо имали са парцелом за капелу у Сочици, успели смо да се
договоримо и Црквени одбор Румунске православне цркве
поклонио је парцелу Граду Вршцу. Верујем да ћемо следеће
године кренути са изградњом.
Житељи Јабланке задовољни су новом сеоском капелом.
У име мештана градским властима захвалио се Јонел Драгић,

председник села.
-Ова капела много значи за наше село, мада би било
лепо да се што мање користи, да наши мештани буду живи
и здрави, рекао је Драгић. Имамо водовод, струју, имамо
телефоне, треба нам још сасвим мало, неки дом, фудбалски
терен, пут до гробља да се асфалтира. Верујем да ћемо и то
да урадимо, мало ћемо ми, мало ће општина да нам помогне.
Обећан нам је и репетитор за мобилне телефоне, немамо

сигнал у селу.
Градска власт ради на томе да се услови живота у селима
што више приближе оним у граду. И у Јабланци је у 2017.
години било, сем сеоске капеле, још неких инвестиција.
- Током ове године урадили смо дечје игралиште, које
је годинама било запуштено, и замењена је столарија на
објекту сеоске Месне заједнице, подсетио је Максимовић.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ “ПАРАКВАД ВШ” ПОКРЕНУЛО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ХИПОТЕРАПИЈУ

НА ПРОЛЕЋЕ ТЕРАПИЈСКО ЈАХАЊЕ У ВРШЦУ

Удружење
параплегичара
и
квадриплегичара“Параквад ВШ”покренуло
је иницијативу да се у Вршцу обезбеде
услови за примену хипотерапије. Реч је
о пројекту физикалне и психотерапије
за особе са посебним потребама које се
спроводи у дружењу са коњима.
-Овај пројекат требало би да крене на
пролеће следеће године, а реализовали
бисмо га у сарадњи са Црвеним крстом
Вршац, у њиховом Одмаралишту на
Вршачком брегу, где постоје сви услови
за спровођење хипотерапије, објашњава
Драган Виторовић, председник Удружења
параплегичара
и
квадриплегичара
“Параквад ВШ”. Верујем да ће нам и овога
пута локална самоуправа Града Вршца
пружити подршку и помоћ као и много

пута до сада у бројним пројектима које смо
реализовали.
Хипотерапија која се спроводи на
леђима коња постала је део званичне
медицинске терапије у многим земљама
Европе, али и у осталим деловима света. У
неким државама примењује се више од пола
века за ублажавање последица тридесетак
болести, како бележе медицинска
истраживања. Овај специфичан облик
терапије даје завидне резултате код особа
са посебним потребама, посебно деце,
којима је хипотерапија делом и намењена.
Ствара се веза између коња - терапеута
и јахача која ритам њихања при јахању
усклађује са ритмом корака при ходу, а
мозак све то региструје до прилике да
стечено искуство покуша да примени.

-Хипотерапија - терапијско јахање је
призната и позната метода за побољшање
живота оних који одбијају допустити
болести и инвалидности да их ограничи,
истиче Татјана Николић, чланица Градског
већа задужена за социјалну заштиту и
здравство. Досадашња искуства у примени
ове терапије код особа са инвалидитетом,
али и деце са аутизмом, показала је
одличне резултате, а бројне медицинске
студије показале су да коњ, као племенита
животиња, може да помогне човеку у
лечењу 25 различитих врста болести. У
Србији су тај метод лечења први почели да
примењују Панчевци, који су своја искуства
и знање пренели и колегама у Нишу.
Ј.Е.

Драган Виторовић: Хипотерапија ускоро
у Вршцу
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ПЕТАР ЖАРКОВ, ВРШАЧКИ ПЕСНИК, АУТОР ТРИНАЕСТ КЊИГА ПОЕЗИЈЕ:

ПОЕЗИЈА ЈЕ РИТАМ ЖИВОТА

П

етар Жарков пише поезију од средње школе. Остварио
је богат песнички опус - 13 књига песама, стихови су му
објављивани у више од 140 књижевних часописа, ушао је
у антологије хаику поезије, међу сто песника Србије. Стихови
су му преведени на четири језика: немачки, руски, јапански
и енглески. успео је да оствари своју жељу, да остави траг у
времену, у садашњости и будућности.

Где почиње Ваша животна
поезија?
-Моја животна поезија почиње од
Новог Козјака, Општина Алибунар,
од 10. јуна 1957. када сам рођен.
То је лепо банатско место, са
дивном природом. Отац ми се звао
Добривоје, мајка Драгица. Отац
је рођен у Иланџи, а мајка је из
Јарковца. Ја потичем из сељачко занатске породице. Прадеда је имао
више од 100 ланаца земље, а касније
су почели да се баве зидарским
пословима. Отац је изучио зидарски
занат од свог оца. Кад смо дошли
у Вршац, отац је основао зидарску
фирму, данас би рекли да је био
грађевински бизнисмен. Имао сам
старију сестру Горицу. Умрла је,
нажалост, веома млада. Рођен сам
у лепој, новој кући у центру Козјака.
Међутим, баба је хтела да дође у
Вршац, да школује најмлађег сина и
ћерку, тако да су све продали, и кући,
и земљу, и дошли у Вршац, 1963.
Имао сам изузетно лепо детињство
овде. Велико друштво, скупљали смо
се у паркићу где је сада Војнички трг.
Сећам се дугог дрвореда огромних
ораха. Долазили смо кући сви
замазани од орахових љуски.
У Вршцу сам ишао у забавиште,
завршио
основну
и
средњу
Пољопривредну школу. Радио сам
највише у Хемофарму, 10 година,
али све на одређено време, затим у
Агровојводини као портир... Имам
21 годину радног стажа, 2005. сам
се тешко разболео и отишао у
инвалидску пензију, 2010.
Имате завидан књижевни опус,
13 књига поезије. Када сте почели
да пишете песме?
-Почео сам да пишем још у
основној школи. За тај почетак обично
кажем да је био трагикомичан. У
7. разреду смо имали слободан
састав да напишемо. Ја сам написао
песму, подужу, и добијем јединицу
због граматичких грешака. Било
је оправдано. Није се тада баш
много бринуло о талентима ђака. У
Пољопривредној школи сам почео
интензивније да пишем поезију, али
нисам никоме показивао. Сестра је
ишла у Економску школу, а они су, са

гимназијалцима, имали онај часопис
„Венац“. Ту је било прво званично
- незванично објављивање моје
поезије, 1971. Објавили су ми песму,
али под туђим именом, јер ја нисам
могао ту да објављујем зато што
нисам био ђак тих школа.
Моја сестра Горица била ми
је највећа подршка. Нисам тада
никог познавао у Вршцу ко се
бавио поезијом. Озбиљније сам

се посветио поезији по завршетку
средње школе. Имао сам 40-так
песама, једна цела збирка. Кад сам се
запослио у Млекари, 1977, упознао
сам Ивана Ивановића. Кад сам му
открио да пишем песме, рекао је
да ће ме упознати са људима из
КОВ-а. Тако сам се упознао са Петру
Крдуом, Дејаном Тадићем, Стеваном
Радаком... Међутим, у међувремену
уписујем Пољопривредни факултет у
Новом Саду, завршавам први степен,
за агронома, и враћам се у Вршац,
1982. Тада тек први пут одлазим у
КОВ. Био је то почетак лета. Срео сам
дивне људе, хаику песника Седлара...
Били су ми сви велика подршка у том
тренутку и септембра 1983. године
организују ми прво књижевно вече.
Било је то прво јавно казивање моје
поезије. Присуствовао је и наш
велики песник Раша Попов, тек сам
касније сазнао да је то он, рекао ми

је Крду кроз шалу. Присутнима се
допала моја поезија. Много ми је то
значило.
Када објављујете прву књигу
песама?
-За моју прву збирку песама
највише ми је помогао Стеван Радак,
вршачки песник. Звала се „У дубини
огледала“, изашла је 1984. Прошла
је изузетно добро код књижевних
критичара. Имао сам 4 позитивне и
једну негативну критику. Писало се
у часописима тадашње Југославије,
критика је објављена у часопису
„Дубровник“, у „Ревији“ из Осијека,
сарајевској „Лици“, у загребачком
„Оку“... Био је то преломни тренутак,
да ли да наставим са писањем, или
да се оканем тог посла. Позитивне
критике дале су ми подстрек,
нову снагу. Тако сам наставио да
пишем, а књиге су почеле да се
нижу. Друга збирка песама „Длан
на зиду“ објавио ми је КОВ, 1989,
затим „Шапат усни“ 1994, „Шљивин
цвет“ 1995, те сам године био
примљен у Удружење књижевника
Војводине. Следећа књига песама
објављена је 1997. „Кула стражара“,
онда долази „Окрајком белопута“
у издању Народне књиге, 2000.
године, „Цветна обала звона“ 2003,
па књига изабраних песама „Над
пољима Баната“ 2004. године. Збирка
„У поткровљу стиха“ објављена је
2006. у издању „Света књиге“, затим
„Прах давнине у корену сенке“ 2009,
„Контејнер душе“ 2012, „Јутарња
капија“ 2015. године и најновија

књига која се зове „Одзвон равнице“
објављена је ове године. Издавач је
Културни центар Новог Милошева.
Која Вам је критика била
најдража?
-Било је доста критика, Бајо
Ђаковић,
Миодраг
Радуновић,
Милутин Луја Данојлић, Дејан
Богојевић, Радивој Шајтинац... не бих
могао ниједну посебно да издвојим.
Све су ми биле драге. Уствари, можда
бих, ипак, издвојио критику Драшка
Ређепа, једну од најлепших које сам
добио у последњих 25 година.
Иначе, једну књижевну награду
сам одбио из разлога што је била
намештена за мене, тако су ми
рекли. А, ја то не волим. Била је
то
Међурепубличка
заједница
за културну делатност Пљевља,
часопис „Мостови“. Имали су два
конкурса за књижевне награде.
Човек ми је рекао да пошаљем песму

и добићу награду. Нисам послао.
Ја награде, које су намештене, не
прихватам. То мислим и данас. Нисам
ја ни ловац, ни пецарош на награде.
Највећа награда било ми је кад сам у
часопису „Међа“ из Ужица прочитао
да је на такмичењу рецитатора из
целе Србије, један од њих говорио
моје стихове. Било је то 1999. Баш
сам се изненадио и много обрадовао.
Част ми је било и када су ме уврстили
међу 100 песника Србије, 1988. Избор
је направила „Књижевна реч“, после
Матице Српске, најрелевантнији
часопис. Поносан сам био и када ми је
издавач организовао промоцију моје
нове књиге на једном од штандова

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 15. децембар 2017.

Сајма књига у Београду. Био је то
изузетно леп доживљај. Велика је
то част за једног песника. Моји су
стихови преведени на четири језика:
немачки, руски, јапански и енглески.
Каква је Ваша поезија? О
чему пишете? Где налазите
инспирацију?
-Моја је поезија савремена.
Инспирација су ми Банат, Војводина,
природа, моје окружење... Моји
узори били су Миодраг Павловић,
Мика
Антић,
Оскар
Давичо,
Милован Данојлић... било је ту
и страних песника, Цветајева,
Кавафи, Стонеску, Рилке... Упознао
сам и наше савременике, песнике
Драгана
Јовановића
Данилова,
затим Јовица Аћин, Михајло Пантић,
Никола Вучић, Владимир Пиштало,
Предраг Марковић... Пишем и хаику
стихове. Члан сам Удружења песника
хаику поезије. Ушао сам у четири
антологије хаику поезије, објавио је
Филолошки факултет у Београду.
У чему је лепота поезије?
-Поезија је, за мене, оставити
свој траг у садашњости и у
будућности. Никад се у животу
нисам хвалио, али могу казати да
сам стварно оставио дубок траг у
српској књижевности. Јер, ипак,
објавити 13 књига поезије, објавити

песме у више од 140 књижевних
часописа
широм
некадашње
Југославије,
имати
позитивне
критике.
Милован Данојлић је
објавио приказ моје најновије књиге

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

ВРШАЧКА КУЛА

песама у београдским „Књижевним
новинама“, позитивно је оценио. За
мене је поезија ритам живота!
Како је изгледао Ваш лични
живот?
-Имао сам изузетно лепу младост.
Дружио сам се са разним људима,
и оним добрим, и барабама, и
писменим, и неписменим, имао сам
четири друштва. Дружио сам се и
са гимназијалцима, свирали смо
гитаре. Имао сам бурну младост.
Мој јако добар пријатељ био је
Здравко Сантрач, академски сликар,
нажалост покојни, дружили смо
се десет и више година. Добар
пријатељ био ми је и Ђура Ђуканов,
књижевник, песник.
Оженио сам се касно, у 32. години.
Супруга ми се звала Ђурђина. Њена
је породица живела и радила овде,
били су из Македоније, касније су се
тамо и одселили. Из тог брака имам

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

сина који се зове Славко, тренутно
живи у Македонији. А, имам и ћерку
која се родила 1981. из једне велике
љубави. Име јој је Јадранка, живи у
Новом Саду. Често се виђамо.
Шта је у животу важно?
-Важно
је
бити
племенит,
частан и поштен, хуман, искрен,
достојанствен. Човек треба да се
што више труди, да ради, чиме год
да се бави, да ли је то уметност,
сликарство,
књижевност...
Јер,
једино тако може да остави свој
траг у животу, траг садашњости у
будућности. Не треба нам гордост,
да омаловажавамо друге људе, то
су лоше особине. Свако може да
буде добар у својој професији, као
уметник, али мислим да је изнад
свега важно да буде добар човек.
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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ИЗВЕШТАЈ 57. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2018. НА ЈАВНИ УВИД

Седница Општинског већа
општине Пландишт, 57. по реду,
одржана је
08.12.2017.године.
Седницом
је
председавао
председник
Општине,
Јован
Репац који је пре усвајања
дневног реда рекао да се, о тачки
Предлог Правилника о поступку
унутрашњег
узбуњивања
,
већници неће
изјашњавати,
већ је она прихваћена само као
информација. На дневном реду
57.седнице Општинског већа, било
је укупно 8 тачака.
После усвајања записника
са
последње
две седнице,
већници су прво разматрали
Предлог Закључка о утврђивању
и упућивању на Јавни увид
нацрта Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2018.годину. У вези
са овом тачком је речено да је
Буџет за 2018.годину пројектован
на преко 545 милиона динара, и
да се у наредној години највећи
приливи очекују од пореза
на зараде, 17,5%, од закупа
пољопривредног земљишта и од
трасфера са виших нивоа.Такође
је речено да је Одлука о буџету
за 2018.годину дефинисана као
развојна.Утвђени Нацрт Одлуке се
ставља на јавни увид који се може
извршити до 12.12. 2017.године.
Нацрт ће се алазити на интернет
презентацији Општине Пландиште.
Такође, сва заинтересована лица

Општинска управа општине Пландиште, у складу са
чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

могу да изврше увид у Нацрт
Одлуке у просторијама Општинске
управе Пландиште, у Одељењу
за привреду, локално-економски
развој финансије и буџет и локалну
пореску администрацију, Одсек за
финансије и буџет, привреду и Лер,
радним даном у времену од 8,00
сати до 13,00 сати.
Након тога већници су
утврдили Предлог Одлуке о
матичним подручјима по којој
ће општина Пландиште убудуће
имати 3 матична подручја и
Предлог
Кодекса
понашања
службеника
и
намештеника
Општине Пландиште по којем
је, између осталог дефинисан
однос према странкама, односно
понашање службеника у јавним
наступима, поштовање радног

времена и стандарди одевања на
радном месту.
На
последњој
седници
Општинског већа усвојен је и
Предлог Решења о одобравању
исплате
новчане
помоћи
студентима
са
територије
Општине Пландиште. У оквиру ове
тачке је речено да ће за школску
2017/2018,годину ову помоћ у
износу од 5.000 динара примати
34 студента. Новчана помоћ се
исплаћивати у 10 мечних рада и
то за новембар и децембар 2017.
године и за јануар,фебруар, март,
април, мај, јун и септембар 2018.
године.
Претпоследња и последња
тачка су захтеви и молбе грађана,
удружења и других правних лица
а након тога и текућа питања.

Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев
носиоца пројекта „ALTER BIOGAS I“ ДОО Хајдучица,
улица Жомбек број 1, спровела је поступак одлучивања
о потреби процене утицаја на животну средину, „ALTER
BIOGAS I“ 1МW и гасни прикључак, на кат.пар 1701/10 и
1702 КО Хајдучица, територија општине Пландиште.
У спроведеном поступку донето је Решење број 50136/2017-02-IV од 06.12.2017. године којим је утврђено
да за предметни пројекат није потребна процена
утицаја на животну средину, будући да се за наведене
карактеристике пројекта, уз примену прописаних
минималних услова, важећих техничких норматива и
стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове
врсте објеката, не очекују значајни утицаји на чиниоце
животне средине у току коришћења пројекта.
Донета одлука се заснива на анализи захтева носиоца
пројекта и података о локацији, карактеристикама и
могућим утицајима пројекта на животну средину, при
чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте
наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 114/08) .
Представници заинтересоване јавности могу
извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у
року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, а
подноси се преко овог органа.

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 (35)
Гробље је на истом месту од настанка насеља.
Ограђено је у октобру 1937. Током Другог светског
рата из Милетићева већи број мушкараца је одведен
у немачко ратно заробљеништво. Већина се вратила
1945/46.
Насеље телефон добија 1950. године када и пошту,
струју 1964. године, а асфалтни пут 1966.
Након Другог светског рата изграђен је Дом културе
који је сада доста оронуо.
Село је гасификовано 1988. Централни водовод је
изграђен 2000. године.
Најстарија зграда у селу је зграда поште која је
недавно реновирана. Била је власништво грофа
Карачонија.
Милетићево има два споменика борцима оба рата
у дворишту порте СПЦ. Ово село је имало 220 ратника
Солунаца добровољаца.
У Милетићеву је изграђено 8 избегличких кућа за 16
породица 2000. године. Село се налази у северном делу
општине, 500 метара од државне границе са Румунијом.
Асфалтним путем је повезано са Марковићевом (3 км)
на северу и Банатским Соколцем (5км) на југу.
Лоцирано је у Иланџанској депресији, а апсолутна
висина је 78 м. Сличне је надморске висине целокупни
атар.
Атар има облик неправилног трапеза, а правац
пружања му је југозапад-североисток. Највећа дужина
атара је 5,5 км, а највећа ширина 2,5 км.
Насеље има типичан четвороугаони облик, а све
улице се секу под правим углом. Правац пружања
насеља је југозапад-североисток. Дужина села је 1400,
а ширина 1000 метара. Има двадесет улица, од којих су
6 дужних и три попречне. Куће припадају панонском
типу, али има и оних које одступају од њега.

МИЛЕТИЋЕВО (4)
– РАРОШ
У Милетићеву постоје пошта, месна канцеларија,
амбуланта и основна школа до четвртог разреда. Има
две угоститељске радње и две продавнице. Занатских
радионица нема.
Подаци су коришћени из Летописа подунавских
области Феликса Милекера, из Географске
монографије војвођанских општина мр Лазара Лазића,
из брошуре „О постанку села Милетићева“ Јездимира
Марковића, из Летописа СПЦ маргитске парохије
коју је водио парох Блажо Јовановић, из записника
Грађевинског одбора СПЦ у Милетићеву и записника
Црквеног одбора СПЦ у Милетићеву, из Матица
рођених, крштених и умрлих СПЦ у Милетићеву од
1935. до 1948. године.
Насеобина Алегсандров Гај изабрала је себи за
патрона св. Богородицу односно празник Рождества
Пресвете Богородице – Малу Госпојину. Те 1926. г.
21. септембра служена је прва свечана литургија
посвећена рождеству Пресвете Богородице , у
згради школе. Исте године организоване су нове
црквене општине у Александровом Гају, Великом Гају
и Милетићеву са Кривом Баром, Абазијом, Великим
Ритом и Биосегом.
Са идејом о изградњи спомен цркве
у
Александровом Гају кренуло се 1933. године. Током
1934. г. сакупљена су средства за изградњу цркве
у спомен престолонаследника Петра. Двор краља
Александра послао је 7. априла. 1934. године 10.000
ондашњих динара за спомен цркву, у мају исте године
Министарство пољопривреде 25.000 динара и многи
други донатори. План цркве урадило је Министарство
грађевине бесплатно. Темељи су ударени на дан
рођења престолонаследника Петра, а ондашњи
епископ банатски др Георгоије Летић је освештао

камен темељац. Дивизијски генерал и командант
жандармерије у Београду, ондашњи Душан Марковић
и његова супруга поклонили су „Звоно Бранкица“
за помен њихове рано преминуле ћерке. Црква је
завршена и освештана 29. септембра 1935. године.
Порта и парохијски дом су ограђени 1968. Изграђен
је пут од бетона до месне канцеларије па све до краја
села према Гају.
У Летопису СПЦ наишли смо на занимљиве белешке
од 20. цептембра 1991. године које преносимо у
целини: У књизи „Попис сликарских и вајарских дела
... на подручју Баната „штампане 1981. у Новом Саду
на страни 41. и 42. под насловом Купиник, наведени
су следећи подаци... да је село некада било спахијско
добро, да је после Првог светског рата, насељено
словенским добровољцима и оптантима из Мађарске.
Храм је подигнут 1935. у српско-византијској
традицији, а у стилу Лазарице.
(Лазарица је придворна црква кнеза Лазара у
Крушевцу посвећена св. Стефану, саграђена је између
1377/78 и 1381. Припада српском градитељству
моравског стила, више пута обнављана, а последња
рестаурација извршена 1904 - 1908.)
Неколико икона је „моловао“ 1882. Алекса
Свиленгошић из Модоша, садашњег насеља Јаша
Томић и да је ово свакако прилог неког верника са
стране новом храму“.
Још неких занимљивости из живота и обичаја
Купинчана. Ујутру рано, кад освиће Божић, деца иду
од куће до куће о „коринџају“, односно певају божићне
песме честитају домаћину Божић, а домаћин их дарује
орасима, сувим шљивама, слаткишима, новцем. Свуда
је обичај да се ово обавља уочи Божића, на Бадње
вече, сем у Купинику.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
MIRELA ARDELEAN:

CEL MAI BUN TÂNĂR ZIARIST AL ANULUI

A pășit cu încredere în lumea televiziunii, chiar dacă
nu și-a propus niciodată să devină prezentatore sau
jurnalistă. Dar, viața uneori creează surprize și ne pune
în față noi provocări. Mirela a reușit să le depășească cu
brio! Încă de la prima apariție pe micul ecran, a devenit o
prezență agreabilă și s-a familiarizat cu telespectatorii,
care au îndrăgit-o enorm și acum nu pot să-și imagineze
vreo emisiune a Radio-Televiziunii Voivodinei din
Novi Sad, fără prezența Mirelei și fără zâmbetul ce o
caracterizează.
Munca, ambiția, dragostea și talentul, i-au fost
răsplătite pe măsură, fiind proclamată pe merit - Cel
mai bun tânăr ziarist al anului, premiu inițiat de
Departamentul pentru Informare, al C.N.M.N.R.S.,
cu scopul de a susține tinerii și viitorul jurnalisticii în
Voivodina.
Ce ne poți spune despre copilăria
ta petrecută în Sân-Mihaiul natal,
despre anii de școlă și studii, dar mai
ales despre noua postură a vieții –
rolul de prezentator și jurnalist al
Radio-Televiziunii Voivodinei.
- Am copilărit la Sân-Mihai și
consider că am avut o copilărie liniștită
și foarte fericită, alături de mama,
tata și sora mea. Am fost un copil
cuminte, am învățat foarte bine, am
fost ascultătoare, și întotdeuna am
avut sprijinul familiei. În copilărie am
mers pe pașii tatălui, și de la 7 ani, am
început să antrenez tenis de masă iar
mai târziu paralel am antrenat și karate.
Aceste două sporturi au fost actuale la
acel moment la Sân-Mihai, și datorită
lor, am călătorit aproape prin toată țara
la diferite competiții. De la 15 ani îmi
port singură de grijă. Am înscris liceul
„Borislav Petrov-Braca” din Vârșeț și
consider că m-am responsabilizat foarte
tânără. Și astă e un lucru care m-a adus
în postura în care sunt și astăzi. Școala
medie rămâne stâlpul vieții mele, acolo
am pus bazele a tot ceea ce reprezint
eu în momentul de față. Facultatea de
Șțiinte Economice din Timișoara a venit
ca o perfecționare a experiențelor
mele de până atunci. Masteratul la
fel, ca o perfecționare a cunoștințelor
acumulate în facultate. În prezent sunt
jurnalistă și prezentatoare la RadioTeleviziunea Voivodine din Novi Sad.
Am intrat în lumea televiziunii fără să
știu prea multe despre acest domeniu.
M-am prezentat la un casting unde,
printre alții am fost aleasă. Noii colegii,
au devenit foarte repede persoane
de încredere care m-au ajutat foarte
mult, și le sunt recunoscătoare. Am
început de la zero și asta a fost foarte
important. Nu mi-am propus nici o
clipă să devin prezentatoare. Dacă aș
fi vrut televiziune aș fi făcut o facultate
de jurnalism. Dar viața m-a adus aici,
pur și simplu.
Ce sentimente te-au copleșit când
te-ai văzut prima dată pe micul ecran
și cum este să lucrezi la televiziune?
- Prima dată am intrat în studio pe

profesional. Munca mea, făcută cu
pasiune, este apreciată! Mă bucur
că am făcut facultate în Timișoara,
mă bucur că am ajuns în postura de
jurnalist la Televiziunea Voivodinei în
pofida faptului că nu am terminat o
facultate de jurnalism, mă bucură acest
premiu, mă bucur de tot ceea ce mi se
întâmplă și sper să pot spune asta cât
mai mult timp.

predare română. Situație este dificilă
în învățământului în limba română
atât din cauza elevilor, cât și din cauza
cadrelor didactice care nu dispun
de diploma prevăzută pentru postul
de muncă pe care îl dețin. Urmează
problema
retrocedării
bunurilor
colective ale comunității românești din
Serbia, confiscate după al doilea război
mondial.

După părerea ta, care sunt cele
mai acute probleme cu care se
confruntă comunitatea română din
Serbia, la ora actuală?
- Din punctul meu de vedere, una
dintre probleme ar fi cetățenia română
pentru noi, românii din Serbia. Știrea
privid modificarea Legii cetățeniei
române și acordarea cetățeniei pe
criteriu etnic, a trezit un interes viu
familiei mele, de a aplica pentru
cetățenia română. Doar că procesul
nu este unul ușor și simplu. O altă
problemă ar fi micșorarea numărului
de elevi în școlile noastre cu limba de

Cum apreciezi calitatea informării
în limba maternă a românilor din
Serbia?
- În calitate de jurnalist al redacției
programului în limba română a
Televiziunii Voivodina din Novi Sad,
pot să spun că mă strădui să vin cu cele
mai noi informații de la evenimentele
organizate de românii de pe teritoriul
Voivodinei și nu numai. Cu foarte mare
dragoste urmăresc tinerii noștri care
realizează succese și care au idei noi.
Așadar cred că calitatea informării este
la un nivel satisfăcător.
T.S.

data de 13 februarie 2016. Îmi amintesc
de parcă a fost ieri. Aveam emoții foarte
mari, dar am fost sigură pe sine, și am
reușit.
Munca de reporter la televiziune
nu este una ușoară, filmăm pe ploaie,
ninsoare, prin caniculă. Dar orice
realizare este un pas înainte. Îmi dau
silința să îmi găsesc un loc al meu,
să-mi pun amprenta evitând să-i
copiez pe cei din jurul meu. Munca
de prezentator este o responsabilitate
mai presus de orice, și este ”Live”. Poate
să intervină orice, în orice moment. Și
se întâmplă să trebuiască să ieși din
situații care câteodată par fără ieșire.
Te consideri ambițioasă și
încrezetoare în forțele proprii?
- Da, categoric! Motto-ul meu în viață
este: „Nu pierd niciodată. Ori câștig,
ori învăț.” Tinerilor le transmit să fie
curajoși. Să nu încerce să fie altcineva,
și să își trăiască viața în funcție de
dorințele lor. Viața e prea scurtă ca să
o irosim cu ce nu contează pentru noi!
Care îți sunt planurile de viitor?
-De fiecare dată când am făcut
planuri, realitatea a fost alta decât
imaginația. Nu am planuri pentru viitor.
Trăiesc „Carpe diem”!
Pe data de 7 decembrie, la
Concertul de Gală prilejuit de
sărbătorirea Zilei Naționale a
Minorității Române, ți-a fost
acordată o recunoștință importantă
– și anume, Premiul: Cel mai bun
tânăr ziarist al anului. Ce ai simțit
în momentul în care ai primit acest
premiu și ce înseamnă aceasta
pentru tine?
- Am simțit o emoție foarte puternică
dar în același timp am avut o liniște
totală. E greu de explicat, eram într-o
stare de șoc, unde doar realizam ce
emoții am, fără să le simt cu adevărat.
Parcă era un vis. Acest premiul este
visul care a devenit realitate. Acest
premiu înseamnă că breasla e cu
ochii pe tineri, apoi satisfacția că
apreciază ceea ce fac, că exist și contez

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
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ОТВОРЕНА НОВА СТАЛНА ПОСТАВКА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШЦА

СЕЋАЊЕ НА ПАЈУ ЈОВАНОВИЋА
У Градском музеју Вршац отворен
је сегмент нове сталне поставке под
називом „Сећање на Пају Јовановића”. У
поставци се могу видети слике и цртежи
Паје Јовановића у власништву Градског
музеја Вршац као и две слике у техници
уља на платну „Света Мајка Ангелина“ и
„Свети Никола спасава невино осуђене“
које припадају Српској православној
епархији банатској. Поставка је
допуњена бројним фотографијама из
живота сликара, као и кутијом с бојама
које је користио Паја Јовановић.
- Задовољство ми је што имамо
прилику
да
сагледамо
нашег
суграђанина и великана Пају Јовановића
у једном новом здању, у једном новом
аранжману – рекао је Звонимир
Сантрач, директор Градског музеја
Вршац, представивши Вршчанима
поставку која је после шест деценија
из зграде Апотека на степеницама
пребачена у главну музејску зграду
„Конкордије“.
Поставку је отворио историчар
уметности Никола Кусовац који је

истакао значај Вршца за укупну српску
културу и изразио задовољство што
се налази у граду Паје Јовановића, али
и у граду Јована Стерије Поповића.
- Музејска кућа у којој сам
провео цео радни век, па и нешто
више, је настала захваљујући том
врлом Вршчанину. Као попечитељ
просвешћенија и црквених дела,
Стерија је утемељио Народни музеј –
рекао је Кусовац.
- Никада се не можемо одужити
Паји Јовановићу, али ја настојим да
вратим део тог дуга. Уметност не
прашта нити дозвољава било какав
дисконтинуитет, због чега Срби дуго
нису имали своје уметничке школе. Из
тог разлога, значај Паје Јовановића,
али и још једног Банаћанина,
Уроша Предића, је и у томе што су
нас ослободили комплекса ниже
вредности – додао је Кусовац.
Новоотворена поставка у Градском
музеју Вршца може се погледати до
краја године.
Т.С.

НОВИ УСПЕСИ АТЕЉЕА „МОРАРИУ“

ПРИЗНАЊА ЗА МЕНТОРЕ И
ПОЛАЗНИКЕ ШКОЛИЦЕ ЦРТАЊА

Доминика
Морариу,
академска
уметница
из
Вршца, награђена је недавно
на међународном конкурсу
Атељеа 61, за идејно решење
таписерије.
- Много ме је обрадовала
ова награда, јер је таписерија,
једна од великих занимљивих
ликовних подручја којим до
сада нисам имала прилику да
се бавим а јако ме је занимало,
чини ми се одувек. Атеље
61, уметничко удружење
за израду таписерија из
Новог Сада, одабрало је мој
рад за извођење у техници

таписерије, и та таписерија
биће изведена у великом
формату – рекла је Доминика
Морариу.
И Школа цртања „Морариу“
наставља да ниже успехе.
Даниела
и
Доминика
Морариу,
као
ликовни
педагози награђене су на
изложби радова приспелих на
конкурс посвећен ликовним
педагозима, под називом
„Мој свет у боји”. Организатор
конкурса је Друштво ликовних
педагога Војводине, а награда
ће бити уручена у Новом Саду.
Као менторке, Даниела и
Доминика Морариу одабране
су да излажу на овој изложби,
а полазници Школице атељеа
„Морариу“ који излажу су: Ања
Попов, Ана Месицки, Теодора
Лауш, Бојан Завишин, Романа
Путник, Никола Лазаревић,
Анђела
Стаменковић
и
Јасмина Токин.
Деветогодишњи
Стефан
Сератлић, полазник Школице
цртања атељеа „Морариу“,
награђен је на изложби
Минијатурни бијенале, у
Горњем Милановцу. Реч је
о традиционалној изложби
радова за ученике основних
и средњих школа, на тему
минијатура, а Стефан је
награђен за минијатуру „Сова”.
Школица
атељеа
„Морариу“ на овој изложби
представљена је са 23
минијатуре, а међу малим

уметницима који излажу су:
Сара Пекурар, Анастазија
Трајковић, Јована Панчевац,
Маша Милетић, Јарослава
Урбан,
Романа
Путник,
Доротеа Удовичић, Милица
Лазар, Анђела Стаменковић,
Никола
Рајилић,
Таиса
Крњачки,
Јасна
Токин,
Исидора Милентијевић, Дуња
Миленковић и Алекса Савић.
Полазница
Школице
атељеа „Морариу“
Сара
Пекурар, 9 година, награђена
је другом наградом на
ликовном конкурсу „Уметност
на и од папира”. Организатор
ове изложбе је Центар за
ликовно васпитање у Новом
Саду, а инспирација деце био
је папир и све оно што од
њега може да се прави.
Т.С.

КУЛТУРА
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НОВА ПРЕМИЈЕРА СЦЕНЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

ОДИГРАНА ПРЕДСТАВА
„ГОСПОЂЕ И ПОЛИЦАЈАЦ“

На Великој сцени Народног
позоришта „Стерија“ у среду је
одиграна премијера представе
на румунској сцени „Госпође и
полицајац“. Представа је настала
по идеји Тудора Мушатескуа, док
режију и сценарио потписује
Елена Иванка. У овој урнебесној
комедији играју Марко Аџић,
Моника Болдовина Бугле, Неда
Грубиша и Тамара Тамчи Тоскић.
У канцеларији шефа полиције
појављују се редом четири
жене, од којих свака покушава
да брани свој углед, оправдава
своју невиност или да замаскира
истину,
да
пријави
свог
животног партнера , подстанара
или комшије. Четири жене, које
невероватно сличе онима које
срећемо скоро свакодневно на

VIN

PING

улици, по ходницима зграда,
на послу... Млади полицајац
успешно се суочава са овим
„госпођама”, уз помоћ тајне
љубави коју гаји за једну од њих.
- У питању је једна изврсна,
здрава комедија. Тим који

побеђује не треба мењати, а
рад са Еленом Иванком је увек
другачији, али подједнако леп и
вредан, а публика ће то осетити
– рекла је Моника Болдовина
Бугле.
Маринел
Петрика,
координатор
Сцене
на
румунском језику, изразио је
задовољство што ова сцена 2017.
годину завршава онако како ју је
и започела – премијером.
- Заједничким снагама смо
стигли до нове премијере.
Захваљујем се руководству и
Управном одбору НП „Стерија“
што су у овој години, по први
пут, предвидели финансијска
средства за Професионалну
сцену на румунском језику –
додао је Петрика. Петрика је
нагласио и да је ово само један у
низу пројеката сарадње између
сцена на српском и румунском
језику, као и да је у плану
мултијезичка представа за децу.
Т.С.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

СУСРЕТ СА АНОМ РИСТОВИЋ

Прошлог четвртка у „Салону
код Порте“ Удружење „Тачка
сусретања“ приредило је сусрет
са песникињом Аном Ристовић,
једном од најзначајнијих писаца
данашњице. Поред ауторке,
у вечери су учествовали и
књижевни критичар Милета
Аћимовић Ивков и модератор
Дејан Мак, писац.
Ана Ристовић рођена је
1972. Године у Београду, где је
дипломирала српску књижевност
и језик са општом књижевношћу
на
Филолошком
факултету.
Њене песме су превођене на
бројне језике и заступљене
су у више домаћих и страних
антологија, а појединачне књиге
су јој преведене на немачки,
словеначки,
мађарски
и
словачки језик. Преводилац је са
словеначког језика, са којег је до
сада превела двадесетак књига
савремене прозе и поезије.
Објавила је књиге песама:
„Сновидна вода“ (1994), „Уже

од песка“ (1997), „Забава за
доконе кћери“ (1999), „Живот на
разгледници“ (2003), „Око нуле“
(2006), „П. С.“ (2009), „Метеорски
отпад“ (2013), „Нешто светли“
(2014) и „Чистина“ (2015).
Добитница
је
бројних
признања, међу којима и

„Бранкове награде“, Награде
„Бранко Миљковић“, Награде
сајма књига у Игалу, немачке
награде „Хуберт Бурда Преис“ за
младу европску поезију, Награде
„Милица Стојадиновић Српкиња“
и „Дисове награде“.
Т.С.

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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„Празничне ђаконије“, манифестација која
је ове године одржана осми пут, у реализацији
Туристичке организације Града Вршца, окупила
је велики број и учесника и посетилаца. Велика
сала Хотела Србија била је препуна прошле
суботе: шаролике тезге са свакаквим ђаконијама,
заинтересовани посетиоци који су се једва
пробијали од излагача до излагача.
И овогодишња изложба празничне трпезе,
домаће радиности, сувенира и разних ђаконија
потврдила је и оправдала своје постојање, а
осмишљена је са циљем да подсети и упозна
посетиоце са банатском и традицијом народа и
националних заједница Србије.
-„Празничне ђаконије“ које Туристичка
организација Вршац организује као јединствену
изложбу празничне трпезе, домаће радиности,
сувенира и разних ђаконија у време Слава,
Божића и Нове године, протеклог викенда
забележила је рекордну посету, каже Јулкица
Митрашиновић,
директорка
Туристичке
организације Града Вршца, која је отворила
„Празничне ђаконије“. Манифестација је ове
године окупила 70 излагача који су нам дошли
са својим производима, углавном из Вршца и
околине, али и из Крагујевца, Српске Црње, Новог
Сада и других градова Србије.
Посетиоци су, осим сувенира и разноразних
украса за божићне и новогодишње празнике,
могли су да уживају и у дегустацији разних
празничних ђаконија које се посебно спремају
за славске трпезе. Уз сву ту укусну храну најбоље
иду квалитетна вршачка вина локалних винара
која су, такође, била заступљена на „Празничним
ђаконијама“.
У оквиру изложбе било је одржано и предавање
- стручна едукација на тему руралног туризма,
првенствено намењена грађанима који пружају
услуге приватног смештаја, али и свима онима
који можда намеравају да се баве овим послом.
Стручњаци из ове области Марица Косановић и
Драгана Арсенијевић, представили су све што је

ФОТОРЕПОРТАЖА
потребно како би се на најбољи могући начин, и у
законској регулативи, одвијао рурални туризам.
У оквиру манифестације, деца основних
школа такмичила су се ко ће направити најлепшу
новогодишњу честитку.
На адресу Туристичке организације
стигло је око 700 новогодишњих честитки, које
су направили ђаци узраста од првог до четвртог
разреда, каже Јасна Живковић, чланица жирија
који је одлучивао која ће честитка победити.
По мишљењу стручног жирија, у коме су били
академски сликари мр Томислав Сухецки и Ђура
Павков, победила је Самира Азировић ученица
3/ 2 одељена Основне школе „Јован Стерија
Поповић“. Њена новогодишња честитка биће
званична честитка ТО Вршац за предстојеће
празнике.
У оквиру манифестације, организовано је и
такмичење у прављењу славских колача.
-Штанд ТО Вршац био је, ове године, декорисан
у маниру кућне славе, а красиле су га изванредне
славске погаче, каже Живковићева. Жири, није
имао ни мало лак задатак, али су све погаче
победнице јер им је намена да красе славске
трпезе у домовима. Прво место у категорији
тематска славска погача припало је СЗР “Атина”
из Павлиша.
Свечано отварање „Празничних ђаконија“
улепшао је својим наступом најмлађи дечји
хорић Музичке школе „Јосиф Маринковић“ и
поздрављен је бурним аплаузом присутних
Вршчана и осталих гостију. Малишани су за ову
прилику извели лепе и веселе новогодишње
нумере, а уз клавирску пратњу своје професорке
Татјане Гердец Мрђа.
Током трајања манифестације на бини у
великој сали Хотела „Србија“ смењивали су се
фолклорни ансамбли културно - уметничких
друштава из Вршца, који су песмом и игром
представили фолклорну традицију Баната.
Ј.Е.
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ÜNNEPI SZENTIMISE KERETÉBEN A MEGYÉSPÜSPÖK NYITOTTA MEG

JULIA DUK ÖNÁLLÓ TÁRLATA NYÍLT MEG

Első egyházmegyei zsinat
Á
dvent első vasárnapján
a székesegyházban ünnepi szentmise keretében msgr. Dr. Német László
nagybecskereki megyéspüspök megnyitotta az első egyházmegyei zsinatot, amely három évig fog tartani.
A zsinati folyamatok 2017.
december 3-án kezdődnek és
2020. szeptemberében a zsinati napokkal zárulnak. Az egyházmegyei zsinat fő célja a jövő
egyházi gyakorlatának célszerű és időszerű alakítása annak
érdekében, hogy az egyházmegye plébániai közösségei, lelkiségi mozgalmai, fiataljai, idősei,
papjai, szerzetesei egyre inkább
Isten szeretetét megtapasztalva
maguk is egyre inkább megtapasztalhatóvá tegyék azt a Bánátban. A zsinati folyamat egy
kegyelmi idő, az útkeresés állapota, az Istenre és egymásra
való odafigyelés intenzív időszaka. Minél többen bekapcsolódunk ebbe az útkeresésbe,
annál biztosabb lesz az irány.
Az egyházmegyei zsinat lebonyolításával a püspök úr egy
úgynevezett koordináló bizottságot bízott meg. Az ő munkájukat egy teológiai tanácsadó és egy lelki kísérő segíti.
Ez a csapat már májusban nekilátott a munkának. A zsinati mottó egy olyan szentírási
mondat, mely nagyon találóan
itt és most a bánátiaknak szól
és mely a következő években
egyfajta vízióként, vezércsillagként előttünk állhat azért,

»A kiálított művek

Az állatok birodalma
A

nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben hétfőn nyílt meg Duk Júlia harmadik önálló tárlata. Az állatok birodalma címet viselő kiállítást Meleghy
Zsuzsanna a Petőfi Art Klubjának vezetője nyitotta meg.

LUCA-LUCA KITTY-KOTTY - LUCA NAP

»A zsinat logója a főtéren
hogy a zsinati folyamatban motiváljon, újra és újra irányt adjon és olykor talán kritizáljon
is. „Jó nekünk itt lenni!” erre
a Lk 9, 33-ból vett mondatra
esett a választás, mely nyilván
további kérdéseket vet fel. Például azt, hogy mikor mondható el, hogy jó nekünk itt lenni? De folyamatosan feltehetjük magunknak azt a kérdést is,
hogy mit tehetek annak érdekében, hogy egyre jobb legyen
nekem és a rám bízottaknak
itt lenni? Foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel a következő
években anélkül, hogy türelmetlenül vagy elhamarkodottan megválaszolnánk azokat. A
válaszkeresésben segítségünk-

„

A zsinati mottó egy
olyan szentírási
mondat, mely nagyon
találóan itt és most
a bánátiaknak
szól és mely a
következő években
egyfajta vízióként,
vezércsillagként
előttünk állhat
re lehet a teljes szentírási rész,
melynek lényege Jézus közelségének, az Ő Istenségének valamiféleképpen történő megtapasztalása, melyben az apostoloknak ott a hegyen részük
volt. Egy Isten-élmény, melyben Isten szeretete válik nyilvánvalóvá és mely változtatni,
átformálni akar. Egy-egy ilyen
tapasztalat pedig új lendületet
és jó gyümölcsöt hoz. Konkrétummá válhat életünkben, ha
valamiképpen testet ölt a felebaráti szeretetben, ahogyan
történt az Jézus Krisztusban, a
megtestesülésben is.
A koordináló bizottság 10
olyan témát választott ki zsinati

»Bevonulás a szentmisére

témaként, melyeket a következő
években különösen is megvizsgálunk majd. A témák kidolgozását a püspök úr zsinati bizottságokra bízta. Elsőként az evangelizáció tematikát fogjuk az egyházmegyében megbeszélni. Hogyan valósul meg az evangelizáció itt a Bánátban? Hogy állunk
az istentisztelet különféle formáival, a szeretetszolgálat gyakorlatával és a tanúságtétellel? Mi térténik e téren a gyermek és ifjúság
körében folytatott munkában,
a családokkal való foglalkozásokban, a papok és szerzetesek
életét tekintve, a világiak szerepét vizsgálva, sajátságos csoportok, mint idősek, betegek, szegények, fogjok esetében. Megvizsgáljuk azonban azt is, hogyan
állunk az ökumenizmus kihívásaival, az anyanyelvi pasztoráció terén milyen feladataink
vannak, mi jellemző az egyházi
média munkánkra. Végezetül
pedig keressük majd, hogy mit
tehetünk az anyagi javaink és a
struktúráink terén azért, hogy
egyházi gyakorlatunk a jövőben
itt a Bánátban egyre időszerűbb
és célszerűbb legyen.
A szentmisét követően a hívők és a nagybecskereki egyházmegye papsága Német
püspök úrral együtt a templom előtti téren mécsesekkel
a kezükben nyitott szívet formáltak, ami a zsinat logója is
egyben.

Luca pogácsa
fesztivál a Petőfiben
A

nagybecskereki Petőfi
Magyar Művelődési
Egyesület és a Karolina Női
Egyesület közös szervezésében 2017.december.13-án
(szerda) este 18 órai kezdet-

tel Luca pogácsa fesztivált
és karácsonyi kirakodó vásárt rendeznek. A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel várnak az Egyesület
székházába.

124 ÉVES A MUZSLYAI ISKOLA

Megünnepelték a
tanintézmény napját
A

muzslyai Szervó Mihály
Általános Iskola mindkét épületében kreatív műhelymunkákkal, ügyességi
játékokkal, tartalmas bemutatókkal és sportversenyekkel ünnepelték meg az iskola napját. Az alsós és felsős tanulók számára a délelőtt folyamán rendezett
többórás játékos és vetélkedős események után sor
került a tanintézmény ünnepi ülésére és Szervó Mihály mellszobrának megkoszorúzására is. Ezt követően mgr. Hallai Zoltán, az iskola igazgatója beszámolt
az intézmény egyéves tevékenységéről, a beruházá-

sokról és a tanulók községi,
tartományi és köztársasági
szintű versenyeken elért sikereiről, majd köszönőleveleket nyújtott át azoknak
a munkatársaknak, akik az
elmúlt 20, 30 és 35 év alatt
példamutatóan és szorgalmasan végezték küldetésüket. Köszönőlevelet kapott
Albert Judit, Váci Magdaléna, Hamar Otília, Labancz
Elvira, Biljana Jevremov,
Precz Ilona, Bíró István, Hamar Zoltán, Lábadi Zoltán
és Tripković Miroslav, valamint Vesna Protić, aki a
leszolgált munkaévei után
nyugdíjba vonult.
BORBÉLY TIVADAR

DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI PÜSPÖK ADVENTI ÜZENETE

Krisztus ajándéka - Advent 2017
A

mióta ember az ember, ha
egészségügyi problémái
adódnak, orvosságot keres rá.
De ezt megfigyelhetjük az állatvilágban is: a macskák és a
kutyák füvet esznek, természetesen csak olyant, amely megfelel nekik.
Ma egy hihetetlenül fejlett
iparág fejleszt ki orvosságokat minden betegségre, olykor
még a nemlétezőkre is. Ahhoz,
hogy egy orvosság valóban hatékony legyen az ember életében, fontos, hogy tudjuk, mi
is a bajunk. A jó helyzetfelmérés, vagy diagnosztika után, ha
betartjuk az orvos által előírt
szabályokat, csodát tehet egy
orvosság. Ehhez még hozzáadhatjuk, hogy vannak olyan
szerek is, amelyek erősítik a
szervezetünket, például vitaminok, különböző ásványfélék: nem vagyok beteg, de job-

ban érzem magam, ha rendszeresen használom őket.
A keresztény ember életében is vannak ilyen orvosságok és a keresztény voltunkat
erősítő ajándékok.
Bűneinkre, esendő természetünkre a gyónást, a bűnbánatot szoktuk orvosságként
említeni és remélem, használni is. Az egyházatyák – akik az
első századokban éltek Krisz-

tus után – az Eucharisztiát az
új ember (a megkeresztelt emberre gondoltak) táplálékaként
méltatták, Antióchiai Szent Ignác pedig az Efezusiakhoz írt
levelében (20,2) az Eucharisztiát „a halhatatlanság orvosságának” nevezi. Milyen fenséges gondolat! Egy olyan „orvosság”, amely nem csak kezeli
a tüneteket, hanem kifejleszti
bennünk azt, amire a jó Isten

teremtett minket: az örök életet már itt a földön, halálunk
után pedig mindörökre. Az
Eucharisztia Krisztus ajándéka, nem a „tökéletes” keresztények eledele, hanem minden
esendő embernek szól.
Hagyományos adventi füzetünk az idén az Eucharisztiával foglalkozik. Msgr. Fiser
János padéi plébános, általános helynök vezet minket az
adventi napokon elmélkedésre alkalmas gondolatokkal, lelki iránytűvel.
Adja a jó Isten, hogy mindenki, aki a kezébe veszi ezt
a kis füzetet, megtalálja benne „lelke és teste orvosságát”,
amely az örök életbe vezet
minket.
Kegyelmekben gazdag adventi időt kívánok mindenkinek!
+ LÁSZLÓ SVD

A JÓZSEF ATTILA ME SZERVEZÉSÉBEN
ÜNNEPVÁRÓ HÉTKÖZNAPOK SZENTMIHÁLYON
A szentmihályi József Attila Művelődési Egyesület szervezésében második
alkalommal kerül sor a „Szentmihály Családi Advent” elnevezésű karácsony
előtti programsorozat megrendezésére a faluban.Az ünnepváró események
az adventi koszorúk elkészítésével kezdődtek, melyen részt vettek a helybeli
óvoda növendékei, az általános iskola tanulói és a szülők, nagyszülők is. A
kézműves-foglalkozás keretében Flaman István előadást tartott a karácsonyi
szokások felidézéséről és a népi névnapi köszöntők fontosságáról is. Az
esemény célja a társalgás, a hagyományápolás-és átadás üzenetén kívül a
családi értékek – a szeretet, a tisztelet, a figyelmesség és az örömszerzés
– kihangsulyozása volt. Az ünnepi programsorozatota Kárpát-medencei
BORBÉLY TIVADAR
Családszervezetek Szövetsége támogatja.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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 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.
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 нова градња,
приземље и спрат 100m2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 m2 у центру
(код Вука Караџић школе) ул. Светозара
Милетића 2. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем кућу са помоћним
објектима (око 110m2) воћњаком,
баштом и пољопривредним земљиштем
све укупно 5807m2. Кућа је легализована,
(дневни боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има пољски wc
и бунаре. Налази се на белоцркванском
путу.Тел. 069/290-69-53.
Продајем стан 55m2, ул. Феликса
Милекера 20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2 саграђена
у близини центра града са мањим
двориштем и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел.
064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на плацу од
1500 m2, на вшшачком брегу, Карпатска
39, плин вода, струја, телефонски
прикључак. Предиван поглед на град.
Тел. 064/11821-81.
Продајем двособан стан 51 m2, у
Вршцу, приземни са нуз просторијама
и гаражом, укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.

Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
Продајем кућу у Павлишу,
стара градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа,
гаража, плац 720 квадрата, воћњак,
виноград, може и замена за
двособан стан у ужем центру Вршца
уз доплату. Врата балконска, дупло
стакло, Словенијалес, нова.Тел:
064/280-5862, 013/837-631
Продајем новију спратну кућу
са двориштем и баштом у Панонској
улици у Вршцу бр. 62. Тел: 064/9030-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 060/022-9643
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у
центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/7579-722.
Продајем 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.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

Продајем кућу у 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 или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату. Кућа
има 240м2 са поткровљем, гаражом
30м2 на плацу 1000m2, Вршац
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.
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На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
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. 060/03-02-111.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.
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. 063/8629749
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 кућа у центру
града, одмах усељива, 170 м² на
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4,7 ари плаца. Повољно. Тел. 060/0302-111.
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
м², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.
Продајем трособан стау од
75 м² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.
Кућа за продају у Војводе
Книћанина 24, плац 8 ари са
комплетном
инфраструктуром.
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на уласку
у Јабланку, воћњак, виноград,
градска вода, телефон, базен за
кишницу, легализовано, поред
асфалтног пута погодно за пчеларе.
Тел. 013/830-716.
Продајем стан од 110 м² на
два нивоа на Војничком тргу,
комбиновни петокрилни орман са
4 фијоке, тросед на развлачење, тв
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан.
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 м² у
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-5785.
Продајем кућу испод „Виле
брег“, приземље плус два спрата,
струја, вода, плин, канализација,
плац 5 ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Два ексклузивна дуплекс
двоипособна стана у Вршцу, 67м2
и 76м2 за издавање или продају.
Потпуно нови, некоришћени. Строги
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено
опремљени, други спрат, етажно
грејање, клима, телефон. Контакт
063 68 40 40. Продајем кућу у
Гудурици, Отона Жупанчића 34,
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/
217-68-26.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и
063/83-64-330.
Воћњак са викендицом у
Думбрави на продају. Површина
13 ара а викендица од 40 квадрата
плус поткровље. Има вода и струја.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/740-12-10.
Продајем спратну кућу са
гаражом са плацем 700 м². Тел.837631 и 064/280-56.
Хитно продајем кућу у Избишту
са комплетном инфраструктуром.
Тел. 064/390-62-76.
Продаје се приземна кућа
од 120 м², на плацу од 7 ари са
улазом из две улице Копаоничке
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30.
На продају двособан стан 86
м² и два и по ланца земље удара
у асфалтни пут Вршац-Влајковац,
потез Кевериш. Тел. 062/511-751.
Продајем
пољопривредно
земљиште КО Уљма потес „Доње
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа,
76 ари и 28м², КО Уљма потес
„Велика бара“ (Локва) пар. бр.
3210/1, трећа класа, 57 ари и 55м²,
КО Павлиш потес „Белуцае“ пар. бр.
1452, друга класа, 74 ари и 98м². Тел.
062/133-09-79.
Продајем стан од 46 м² у центру
Вршца (С. Немање) И издајем
гарсоњеру опремљену у центру
града. Тел. 061/249-11-61.
Продајем или мењам за
Београд или Нови Сад спратну
кућу сутерен, високо приземље и
спрат, почетак Борачке улице, 200
м², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35.
На продају спратна кућа на

плацу од 700 м². Тел. 013/837-631- и
064/280-58-62.
Продајем
дворишну
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора
(поред Комерцијалне банке) Тел.
062/582-616.
Кућа,
хитно,
изузетно
повољно, ул. Кајмакчаланска,
10 мин до центра. Стамбени део
77 м², плац 438 м², комплетна
инфраструктура, за становање и
адаптацију. Сада фиксно 11.000 €.
Тел. 062//157-6580 звати 18-20 часа.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 210 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/030-21-11.
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
м², помоћне просторије 45 м² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99.
Продајем стан 43 м² у центру
Вршца, Реновиран, Тел. 833-478.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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.
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
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
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 канцеларију у центру
Вршца - приземље, има заштитне
решетке и паркинг.Тел. 064/1979069
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 једнособан намештен
стан у улици Југ Богдана 18.
Повољно.Тел: 064/186-5244
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.
Издајем једнособан намештен
стан ученицама или самицама. Тел.
013/ 834- 975.
Издајем кућу у ул. Жарка
Зрењанина 34, преко пута Суда.
Тел. 063/106-70-74.
Издајем
намештени
засебни стан у кући, први спрат,
двособан, засебан улаз, Борачка
улица, одвојени гас, струја,
канализација. Тел. 064/038-3757.
Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97м2, на
првом спрату изнад Рајфајзен
банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика,
армстронг плоче, клима,
телефони. Идеалан за агенције,
бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 м², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
посебним
комуналијама и издајем собу за
ученице са употребом кухиње
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и
834-065.
Издајем
дворишну
намештену гарсоњеру, грејање
на плин, одвојен сат за плин
и струју, кабловска, интернет.
Центар, Иве Милутиновића 20.
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.
Издајем
комплет
намештену кућу 70 м2, са
нус просторијама, и великом
баштом на дужи период. Кућа
се налази у селу Потпорањ Тел.
060/0825-724.
Издајем
једнособан
намештен
стан
на
Омладинскком тргу, слободан
од 1. новембра. Тел. 063/42-0017.
Издајем
једнособан
намештен стан, дворишни и све
засебно, комуналије засебно.
Тел. 805-192 и 060/580-51-92.
Издајем
једнособан
намештен стан у Борчи, одлична
локација студентима из Вршца.
Повољно и коректно. Тел.
063/890-98-96.
Издаје
се
празнане
намештена кућа од 120 м² са
великим двориштем, гаражом
за ауто на углу улице Копаоничке
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30.
Издајем гарсоњеру у центру
Вршца са централним грејањем.
Тел. 064/51-52-245.
Издајем једнособан стан,
струја комуналије све посебно,
може брачни пар или самцима.
Стан је одмах усељив. Тел. 807337 и 061/ 723-93-59.
Изнајмљујем
двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Телефон 064-20-32-712.
Потребна
кућа
за
становање жени са двоје деце
у Пландишту или у околини,
за чување и одржавање. Тел.
062/872-72-04
Изнајмљујем
двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Тел. 064/20-32-712.
Жени са двоје деце
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потребна кућа за становање,
чување и одржавање, у Маргити.
Тел. 062/872-72-04.

РАЗНО
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. 063/199-9111.
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. 064/12317-56.
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- 833939.
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. 063/1121-270.
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. 064/13191-28
Продајем хармонику марке
„Carmen II“ са 80 басова у одличном
стању, мало коришћена. Цена по
договору. Тел. 063/106-70-74.

Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
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
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за
компјутер, канцеларију и погодан
за кућну употребу, са делом
за тастатуру на извлачење. У
одличном стању, као нов, повољно.
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.
На
продају
калолифер
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) са
термостатом, мало коришћен. Цена
90 €. Тел. 065/33-55-343.
На продају половна 70-турбо
пећ на дрва. Цена 90 €. Тел. 065/3355-343.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним
пословима. Звати од 17 до 20
часова. Тел. 013/805-385.
Продајем бетонске цеви за
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајем решо (плин/бутан)
три горионика, мало коришћен. Тел.
064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван, двосед,
два јоги душека мало коришћена,
балконска врата словенијалес са
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од оштрачкокључарске радње. Повољно. Тел.
835-738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и
бицикл „Caprioli“ брдски 21 брзина.
Тел. 062/880-51-33.
Продајем комбиновани шпорет
(струја-плин) „Горење“. Повољно.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма
идеале са мадрацем за једну особу
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42,
браон. Тел. 064/131-91-28.
Продајем
брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску пећ
Темпо 4, плински бојлер, сто за
дневну собу(дрвени), гаражна
врата, дечији бицикл, тврда
носиљка за бебу, музичка љуљашка
за бебу (до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем емајлиране канте од
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и
064/ 28-58-62.
Продајем пржионицу за кафу
комплетна , са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37.
Математика, помагање при
учењу, припреме за пријемне
испите. Тел. 013/2839-461.
На продају женски бицикл

црвене боје, боца зе бутан велика,и
палме старе 10 година Тел. 837-631
и 064/280-58-62.
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99.
Услужно радим дизајн,
припремуи за штампу, слике по
поруџбини. Повољно. Тел. 069/6266-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129.
Продајем два гардеробна
регала , један трпезаријски орман
са стакленим делом, стилски,
дрвени. Повољно. Тел. 064/186-5244.
Продајем електрични грил,
роштиљ, француски, 3000 W,
температура приликом печења
до 300Сº, димензија 40х40цм,
дебљина плоче 1цм. Тел. 063/8629749.
На продају бутан боца 10
литара пуна, 2 канте за маст од
50 и 30 литара, бицикл женски
црвени, балконска врата дупло
стакло потпуно нова. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Хитно купујем стари цреп
Потисје- Кањижа тип-2, а
поклањам полован намештај:
мадраце, кревете, ормане, јоргане,
кауче. Тел. 064/390-62-76 Избиште.
Симпов француски лежај
„париска ноћ“ на продају. Одлично
стање, као нов. 220х180 цм. Цена
по договору. Тел. 060/333-34-41.
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776.
На продају бутан боца од 10 л.
пуна, цена 30 еура, женски бицикл
марке „Партизан“, црвени, канте
емајлиране за маст од 50 и 30
литара црвене, палме саксијске 10
и 15 година старе. Тел. 837-631 и
064//280-58-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837631 и 064/280-58-62.
Продајем
половна,
исправна,
балконска
врата“Словенијалес“, очувана
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 100€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 200€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика
појачања, дупло дно (фи
35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу
ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну,
очувану,
комплетну,
оргинал фабричку ауто куку
(немачку) од аудиа 100, са

електроинсталацијом.
Тел.
064/123-17-56.
Продајем два половна
очувана лимена поклопца
мотора „бубрега“ и предњи
лимени блатобран од Piago
vespe Px 200. Тел. 064/123-1756.
Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
Продајем “Самсунг“ колор
телевизор исправан. Цена 30€.
Тел 065/571-49-63
Продајем стеге за стезање
цеви , за грађевинаре. Тел.
837-631 и 064/280-58-62.
На
продају
ораси
очишћени. Повољно. Тел.
064/390-62-76.
Помагала бих у кућним
пословима породици или
старијој особи а може и чување
деце. Тел. 061/67-101-77.
Продајем кауч, бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Ораси очишћени на продају
поивољно. Тел. 064/390-62-76.
Усамљен
девизни
пензионер тражи слободну
жену до 60 година ради
упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.
Продајем
телевизор
Самсунг, у исправном стању,
цена по договору. Телефон 06557-15-014.
Продајем бојлер 10 л,
фриз стојећи, веш машину,

тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за
косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби
макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за
демонтажу и монтажу истог,
мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре
од 120 л.Тел 806-527.
Продајем зидну плинску
грејалицу
заједно
са
лулама,
исправна
3.500
дин и сиву лексан плочу
(за надстрешнице, терасе)
дебљине 8мм, димензије
2,10м х1м цена 1.500 дин. Тел.
069/323-44-88.
На продају плинске пећи:
Алфа, Термо4 и Карма, све
исправне. Цена по договору.
Тел. 063/482-418 и 2101-623.
Продајем велике фикусе.
Тел. 833-478.На продају два
хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37420.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови. Тел.
064/163-0118.
Продајем 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
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.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене боје,
аутоматски мењач, регистрован,
мало прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за седиште,
аларм, церада, Хитно. Цена
650€. Тел. 064/510-50-66.

Тужног срца обавештавамо пријатеље да нас је заувек напустио наш драги отац и супруг

МИЛОРАД АЛЕКСИЋ
Бићеш увек са нама.
Твоји Иван и Јелена

(1952-2017.)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

МИЛОРАД АЛЕКСИЋ
(1952-2017.)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Сестра Миланка, зет Сава, сестричине Драгана и Бојана
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 470, 10. НОВЕМБАР
2000.

„КИР ЈАЊА“ ПОДИГАО
ФЕСТИВАЛСКУ ЗАВЕСУ

Овогодишњи, осми по реду, Фестивал класике „Вршачка
позоришна јесен“ отворен је премијером комедије „Кир Јања“
у режији Владимира Лазића у извођењу глумачког ансамбла
Народног позоришта „Стерија“. Позоришни фестивал свечано је
отворио председник СО Вршац, Милорад Ђурић, а присутнима се
обратила драмски писац Милица

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 (101)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XV ОДЕЉАК
1795 - 1804.

Новковић, члан жирија, истичући значај овог фестивала за
развој позоришне уметности. Након тога глумци вршачког театра:
Томислав Пејчић, Љиљана Јосиповић, Јелица Брестовац, Драган
Џанкић, Иван Андрејевић и Лоран Прокопић премијерно су
извели Стеријиног „Кир Јању“ у редитељској визији Владимира
Лазића. По завршетку представе, која је од стране вршачке публике
награђена бурним аплавзом, у холу је одржан „округли сто“. Тема
је била вршачка изведба Стеријиног „Кир Јање“, а разговор са
главним актерима представе водила је Нађа Бранков, професор
књижевности.
Друге фестивалске вечери публици се представило београдски
Театар Т старом которском комедијом „Лукреција илити ждрело“
редитеља Јагоша Марковића. Југословенско драмско позориште из
Београда извело је у уторак 7. новембра,„Коштану“ Боре Станковића
у режији Југа Радивојевића.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25., БРОЈ 470, 10. НОВЕМБАР
2000.

СМЕНИЛИ РУКОВОДСТВО

Акционари „Уче“ одржали су ванредну скупштину на којој су
сменили досадашњег директора Љубишу Павлова и за вршиоца
дужности директора именовали Драгана Божића, који је на челу ове
куће био од 1981. до 1986. године.
На поменутој седници скупштине акционара, одржаној у
фабричком кругу у понедељак, 30. октобра, осим директора
Љубише Попова, дужности су разрешени чланови дотадашњег
Управног одбора АД „Уча“ и уместо њих изабрани нови.
Са свим овим дешавањима и њиховом хронологијом упознао
нас је Жива Павков, директор општег сектора и председник
управног одбора АД“Уча“.
-Иницијативни одбор, у мени непознатом саставу, организовао
је сакупљање потписа и постављање одређених захтева директору
и руководству фирме, а који се односе на заштиту стандарда
радника, њихов статус, економичност, рентабилност, каже Жива
Павков. На основу прикупљених потписа 123 радника (од око 200
запослених) заказан је скуп радника у погону фабрике на који је
позван и директор са својим руководством. На том скупу појавио се
генерални директор Љубиша Павлов, а радници су саопштили своје
захтеве.

У првом колу Униреа из Ритишева била је слободна. Интресантно
је да међу учесницима нема екипе ШК „Бора Костић“ што указује на
лош интерес младих Вршчана за ово такмичење, али општина ипак
има свог представника у екипи Унирее из Ритишева. Игра се по
швајцарском систему од 7 кола.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

УДРУЖЕЊЕ ОБЕЈУ ОПШТИНА

Обе општине ишту да се удруже, да саме закупљују урбаријална добра. и т.д., и да им се оставе
општинске земље околних места – Депутације, краљ Фрања II допушта све – Удружење општина,
организовање магистрата, који тражи привилегије и добија их 1804 – Јован Михал Корман – Скакавци –
Регулирање места – Топографија
Коморска администрација у Тамишграду
одмах је настала око тога, да се изведе највиша
резолуција.
Регулирање вршачких прилика спровео је
саветник дворске коморе, Јосиф Дешан Ханзен,
тамишки коморски администратор и „комесар
регулирања“, а као ликвидациони комесар
фунгирао је дворски концеписта, Фрања Толнај 1).
1. новембра 1794. Вршац је уведен у заједнички
самозакуп 2) и , пошто је и све остало уређено, 28.
јуна 1795. публикован му је и споменути декрет
дворске коморе, затим је изведено и уједињење
му према високом налогу, а 30. јуна отворен је и
сам магистрат. 3).
Делокруг новопостројеног магистрата беше
двојак.
У јуридичним седницама, он је решавао
цивилноправне спорове у првој инстанцији.
Одавде се улагао призив на господску столицу,
затим на жупанијску седрију, а одавде на
краљевску курију. Мањи преступи решавани
су код магистрата, а већи, који су спадали под
криминалну акцију, решавала је жупанијска
криминална седрија. У својим економским
седницама, магистрат се старао о газдинским
приликама репрезентантског тела, састављеног из
50 чланова а прозватог „спољни савет“. Свезу међу
њима одржавао је „формундер“ као известилац
„спољног савета“. Још је магистрат одобравао
уговоре о куповини и продаји непокретнина и
водио је ревизију над сирочадским масама 4).
Овај магистрат потчињен је био односно
„Politicis” тамишкој жупанији, а односно
„Cameralibus“ кр. коморској администрацији, као
„месту, које представља највишу спахијску власт“.
Овдашњи коморски управитељ наименован је
за економског комесара овог места. Без овог
комесара нит се могла одржати економска
седница, нит су се могле доносити наредбе
односно газдинских прилика 5). Магистрат је сваке
седмице имао држати две седнице , „јуридичку“,
да суди, и економску 6). Дочим је у седницама
економским председавао комесар за економију,
седнице јуридичне водио је кнез тржишта.
Записници у економским седницама вођени су
немачким, а јуридичним латинским језиком. 7).
За свршавање појединих текућих и важнијих
економских прилика мађистрата, постојала
је комисија од 2-3 одборника са сенатом на
челу. Тако су још у првој економној седници за
прилике економне образовне комисије односно
1)
Акта у ововарош. Архиви. –
Ликвидување није прошло на миру. Докле су
рачуни Нем. Вршца били исправљани, дотле
се рачунима Српског Вршца замерало. С тога
је кнез Рајко Стојановић 20 јануара 1795.
збачен и осуђен на оштету од 1418 фор- 3 1/8
нов.
2)
Инструмент о уједињењу обеју

полицајства,
виноградарства,
шумарства,
грађевине, роботе и пожара 8).
Мађистрат удруженог тржишта држао је своју
прву седницу под председништвом владиног
комесара Дешана 11. августа 1795. год 9). У
мађистрату имали су места ова лица: кнез тржишта
Михаило Корман, градоначелник односно I.
сенатор Тимотије Кумановић, пет сенатора,
бележник Петар Тершћански, грунтовник
Венцл Колски, доместикални порезник Јосиф
Краус, порезник контрибуције Јован Вијатовић,
сирочадски отац Јован Адам Рудолф, старатељ
Јован Шош и 3 одборника спољашње општине,
последњи пак као помоћник, ad Latus 10).
Првих пет сенатора звали су се Јован Еберхард,
Готлиб Керер, Јован Бервангер, Јефта Обрадовић
и Константин Спајић, све људи остарели у служби
обеју општина и иначе.
Инструмент о поравнању односно спајању обе
општинске благајнице потписао је магистрат 10.
јунија 1796. г.изрекавши том приликом потпуну
заједницу општинске имовине 11).

општина, у ововарошкој архиви.
3)
Инструкција магистрату обеју
општина из год. 1795. у ововарошкој архиви.
4)
A. Vasits: Denkschrift etc. str.12
5)
Први вршачки економски
комесар био је
вршачки коморски
рентмајстер Антон Јов.Нем. Херт.
6)
Упутство за мађистрат тржишта

Вршца из год. 1795. у ововар. Архиви.
7)
Акта вар. архиве
8)
I. седнички записник у вар.
архиви
9)
Ibidem
10)
Акта вар. Архиве
11)
Види о томе сам инструмент у
вар. Архиви.
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НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНА У СРБИЈИ ОБЕЛЕЖИО ЈУБИЛЕЈ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ СА САВЕТОМ
СРБА У РУМУНИЈИ
УНИЈА СТУДЕНАТА
ТРАЖИ
САРАДНИКЕ ЗА
ДВА СЕКТОРА
Национални Савет Румуна у Србији
обележио је свој јубилеј - 15 година
од оснивања. Приређена је пригодна
свечаност у просторијама Савета, 7.
децембра, а након тога је одржан концерт у
Народном позоришту „Стерија“.
Национални Савет Румуна у Србији
потписао је, овом приликом, споразум
о сарадњи са Савезом Срба у Румунији.
Потписе на споразум ставили су Даниел
Петровић, председник Националног
савета Румуна у Србији, и Огњан Крстић,
председник Савеза Срба у Румунији. Овом
чину присуствовали су Иван Бошњак,
државни секретар у Министарству државне
управе и локалне самоуправе, Александар
Патру, други секретар Амбасаде Републике
Румуније у Србији, као и Георге Дину,
генерални конзул у Конзулату Румуније у
Вршцу.
Даниел Петровић је подсетио да оба
удружења имају дугогодишњу добру
сарадњу која је почела пар месеци након

оснивања Националниог Савета Румуна у
Србији.
-Размењивали смо посете, заједно
учествовали на неким манифестацијама,
сарадња је била коректна и ми смо сматрали
да треба да покренемо иницијативу и
потпишемо овај Протокол о сарадњи,
како бисмо и формално уобличили нашу
сарадњу, нагласио је Петровић. Договорено
је да формирамо заједничка тела која ће
давати предлоге различитих пројеката у
којима бисмо могли да учествујемо, али
не само ми, већ и остале институције,
заједнице, и са једне и са друге стране
границе. Идеја је и да конкуришемо за
средства Европске уније неким заједничким
пројектима.
Петровић је нагласио да је, током
протеклих 15 година, Национални
Савет Румуна у Србији покренуо бројне
иницијативе, како кроз различите законе,
тако и кроз активност везану за европски
пут Србије.

-У овогодишњем буџету, на позиције
Министарства државне управе и
локалне самоуправе увећали смо
фонд за националне мањине са 1,8 на
21,8 милиона динара, рекао је Иван
Бошњак. То је наш заједнички успех са
националним саветима националних
мањина.
Желим
да
похвалим
Национални Савет Румуна у Србији
и његову конструктивну улогу и у
законодавном процесу и у друштвеном
животу, као и потписивање овог
Протокола који је прва иницијатива
од стране националних савета у
Србији према српским националним
мањинама у земља у окружењу.
Огњан Крстић је нагласио да је овај
споразум значајан за оба удружења,
да потврђује да нас државне границе
не раздвајају већ спајају, као и да ће
бити наставак заједничких активности,
жеља и планова.
Ј.Е.

У ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

УНАПРЕЂЕНИ УСЛОВИ ЗА ЂАКЕ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У ОШ „Јован Стерија
Поповић“
урађено
је
доста тога на унапређењу
положаја ученика особа са
инвалидитетом, а значајну
подршку реализацији ових
пројеката пружио је Град
Вршац. Татјана Николић,
чланица
Градског
већа
за социјалну заштиту и
здравство, посетила је ову
вршачку
основношколску
установу у четвртак, 1.
децембра.
-Tрудимо се да на
локалном нивоу заокружимо
један сегмент услуга које
се пружају особама са
инвалидитетом, почев од
организованог
превоза,
који је започео прошле
године, до унапређења
прилаза, истакла је чланица
Већа Николић. Тренд је да
наредним годинама што више
смањимо неприступачност
и превазићемо што више
баријера. Ми смо једина
локална самоуправа у Србији
која из сопственог буџета
плаћа педагошке асистенте за
основне школе на територији
града којих укупно има 26
. У овој школи постоје 4

педагошка асистента који
се баве децом особама са
инвалидитетом. У нашем
граду указала се потреба за
још два педагошка асистента и
надам се да ћемо и то уредити
наредне године.
Ангажовани
су
и
персонални асистенти за децу
са посебним потребама, а
омогућен им је и бесплатан
превоз до школе, који користе и
остале особе са инвалидитетом
за своје потребе.

Љиљана
Бешлин,
директорка ОШ „Јован Стерија
Поповић“, нагласила је да
школа ради на томе да створи
што квалитетније услове на
наставу и потребе све деце
нарочито ђаке са посебним
потребама.
-Доласком првог детета,
пре 4 године, видели смо
да се то дете сусреће са
бројним препрекама, каже
директорка Бешлин. Данас
имамо два ђака са посебним

потребама и трудимо се да
створимо што боље услове
за њих. Смањењем препрека
стварамо
бољи
осећај
боравка у школи тих наших
ђака, јер је битно да они
редовно похађају наставу.
На тај начин можемо у пуном
обиму да се бавимо том децом
и да им се из образовног
система пружи максимална
помоћ сходно њиховим
потребама и могућностима.
За последње 2-3 године
успели смо да заокружимо тај
пут детета од куће до школе,
да буде што лаганији. Нису
све препреке решене, али
су минимализоване. Једино
им није доступна библиоека
која је на спрату. Све остале
просторије које користе
ученици њиховог узраста,
доступне су им: двориште,
фискултурна сала, ходник,
направљен је посебан тоалет...
Надамо се да ћемо док ови
наши ђаци пређу у више
разреде, у други циклус,
успети да решимо и проблем
одласка на спрат. Биће нам
потребне још две рампе и
лифт.
Данијела
Блажин,
лични пратилац ђака Илије
Стојановића, каже да је сада
много боље и лакше доћи у
школи него пре две године.
Илија је добар ђак, у трећем
је разреду, и каже да му је
лепо у школи, Највише воли
математику, ликовно, физичко
и природу и друштво.
Ј.Е.

Уколико желите да стекнете нове
вештине или развијете постојеће,
уколико сте млади и амбициозни,
желите да радите у креативном,
стимулативном и опуштеном тиму, да
се дружите и упознате нове пријатеље,
придружите нам се! Отварамо конкурс
за сараднике у два сектора:
1.Тим за односе с јавношћу:
Маркетинг и ПР манаџер и ивент
манаџер (две особе):
Услови и обавезе:
-писање саопштења за јавност
-комуникација
са
медијима/
партнерима
-промоција
и
престављање
организације на догађајима
-сарадња са другим организацијама
-организација догађаја
-познавање правописа и граматике
-обавезно присуство на састанцима
За обе позиције је потребно да
живите или студирате у Вршцу.
Communityманаџер (једна особа)
Услови и обавезе:
-активно коришћење друштвених
мрежа
-познавање правописа и граматике
-креативност
*познавање и праћење дигиталних
трендова-предност
-администрирање Фејсбук странице
и Инстаграм профила
-обавезно присуство састанцима
2.Новинари и дописници
Услови и обавезе:
-одлично познавање правописа и
граматике
-праћење и предлагање тема које од
значаја за студенте и средњошколце
-добро сналажење у тиму
-рад на терену
-самоиницијативност и жеља за
учењем
-минимални месечни ангажман (по
договору) и поштовање рокова
-није
неопходно
познавање
новинарских жанрова нити да живите/
студирате у Вршцу
Шта вам нудимо:
- „школицу
новинарства“
–
упознавање са основним новинарским
жанровима
-стицање нових знања и вештина
-рад у стимулативном и младом тиму
-добру забаву и дружење
Да бисте добили ПОТРВДУ О ПРАКСИ,
потребно је да са нама останете
најмање три месеца, али смо сигурни
да ћете остати и дуже ;)
Пријавите до 20. децембра у 22 ч, а
уколико имате додатна питања или
недоумице, слободно нам пошаљите
мејл на адресу office@studentivrsac.
org или поруку на Фејсбук страници.
Не устручавајте се, фини смо и брзо
одговарамо.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 15. КОЛО
Младост (О) - Вршац јунајтед
Раднички (С) - Полет 		
Раднички (К) - Кикинда 1909
Будућност – Бегеј 		
Козара - Слобода (НК) 		
Јединство (БК) - Јединство (НБ)
Војводина 1928 – Пролетер
ЖАК - Слога 			

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

ТАБЕЛА
1.Кикинда 1909
2.Вршац јунајтед
3.Козара 		
4.Слобода (НК)
5.Војводина 1928
6.Јединство (БК)
7.Будућност
8.Младост (О)
9.Слога 		
10.Бегеј 		
11.Пролетер
12.ЖАК 		
13.Јединство (НБ)
14.Раднички (К)
15.Раднички (С)
16.Полет 		

15 10
15 10
15 8
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 5
15 5
15 5
15 5
15 4
15 3
15 2

3
3
4
3
3
2
2
4
1
3
3
2
2
3
5
1

2
2
3
4
5
6
6
5
8
7
7
8
8
8
7
12

33
33
28
27
24
23
23
22
19
18
18
17
17
15
14
7

ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО
Партизан (У) - Црвена звезда
Војводина (С) - Борац (Ст)
Војводина (Цр) – БАК		
Дунав - Слога (БНС) 		
Вултурул - Јединство (В) 		
Стрела - Јединство Стевић
Војводина (ЦЦ) - Југославија
Раднички (Б) - Долина 		

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

ТАБЕЛА
1.БАК 		
2.Долина 		
3.Борац (Ст)
4.Партизан (У)
5.Слога (БНС)
6.Војводина (Цр)
7.Војводина (С)
8.Раднички (Б)
9.Стрела 		
10.Јединство (В)
11.Јединство Стевић
12.Вултурул
13.Црвена звезда
14.Војводина (ЦЦ)
15.Дунав 		
16.Југославија

15 13
15 12
15 9
15 8
15 8
15 7
15 6
15 6
15 5
15 5
15 4
15 4
15 3
15 2
15 2
15 2

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

2
2
2
4
6
5
6
7
5
6
7
8
9
8
8
11

39
37
31
27
25
24
21
20
20
19
16
15
12
11
11
8

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО
Добрица – Шевац			
Хајдучица – Виноградар 		
Караш (К) – Владимировац 		
Ратар - Борац (ВС) 			
Партизан (К) - Будућност (А)		
Јаношик - Полет 			
Потпорањ - Борац (ВГ) 		

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

ТАБЕЛА
1.Полет 		
2.Будућност (А)
3.Потпорањ
4.Шевац 		
5.Хајдучица
6.Добрица 		
7.Борац (ВС)
8.Ратар 		
9.Борац (ВГ)
10.Партизан (К)
11.Караш (К)
12.Владимировац
13.Виноградар (-1)
14.Јаношик

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
2
1
1

2
3
1
1
2
2
1
3
1
2
1
1
3
1

2
2
4
4
4
4
5
4
6
6
8
10
9
11

29
27
25
25
23
23
22
21
19
17
13
7
5
4
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ЈЕДИНСТВО ИЗ ВЛАЈКОВЦА НА ПОЛОВИНИ СЕЗОНЕ НА ДОБРОМ ПУТУ ДА ОСТВАРИ ЗАЦРТАНИ ЦИЉ

МИРНА ЗИМА ЗА ВЛАЈКОВЧАНЕ

Фудбалери влајковачког Јединства на
добром су путу да остваре зацртани циљ у овој
сезони. После одиграног јесењег дела тренер
Предраг Ракочевић може бити задовољан
освајањем десетог места са бодовним салдом
који гарантује да екипа неће имати проблема
да избори опстанак у подручној лиги Панчево.
-Имајући у виду да смо у току сезоне
остали без капитена и једног од најважнијих
играча Мирослава Ивановића, који је отишао
у иностранство, могу бити задовољан
оствареним резултатом у јесењем делу. Мислим
да је десето место реалан показатељ наших
могућности и да одговара циљевима које је
пред стручни штаб и играче поставила управа
клуба. Најважније је да смо на добром смо да
избегнемо трзавице око опстанка у лиги, али
далеко од тога да је посао завршен, рекао је
тренер Ракочевић.
Искусни стручњак је напоменуо и да је екипа
у јесењем делу показала два различита лица.
-Играли смо са доста осцилација. Против
јаких екипа играли смо одлично, савладали смо
Борац из Старчева, Стрели из Иванова Раднички
из Баранде, одиграли нерешено у Качареву
против Јединства, док смо против екипа из
доњег дела табеле пружали слабије партије
и изгубили важне бодове против Дунава из
Банатске Паланке, Војводине из Црвене Цркве
и Црвене звезде из Павлиша. Однос према игри

Најбоље партије против најјачих ривала: Јединство из Влајковца
у утакмицама са слабијим екипама је нешто на
чему ћемо морати да радимо на пролеће.
Ракочевић је дао своју прогнозу када је у
питању борба за врх табеле и опстанак у лиги.
- Ове сезоне лига је веома квалитетна и
занимљива. као главни фаворити за освајање
првог места издвојили су се белоцрквански
БАК и Долина из Падине, мада мислим да без
шанси нису ни Борац из Старчева и Партизан
из Уљме. У сваком случају биће занимљива
борба за титулу као и за пласман на друго
место које води у бараж за Војвођанску лигу.
У доњем делу табеле као главни кандидати за
испадање издвојили су се Југославија из Јабуке,
која већ годинама има проблем игара у јесењем

делу, Дунав, Војводина и као најнепријатније
изненађење, Црвена звезда из Павлиша.
Шеф стручног штаба Влајковчана истакао
је да је екипа ове сезоне имала веома добре
услове за рад.
- У последњих годину и по дана,
захваљујући управи клуба, услови за рад су
знатно побољшани. Почев од терена који је
неупоредиво бољи за игру, па до клупских
просторија и свлачионица у којима су услови
неупоредиво бољи него раније. Према мојим
сазнанњима на томе управа неће стати
већ жели да све подигне на још виши ниво,
закључио је популарни Бата.

ФУТСАЛ ДРУГА ЛИГА 11. КОЛО

СЕРИЈА ПРЕКИНУТА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО - ФОРУМ 1:0 (0:0)

Сјајна серија од пет узастопних
победа
фудбалера
Форума
прекинута је у Горњем Милановцу
после изузетно борбеног и
неизвесног меча. Вршчани имају
за чим да жале пропустили су
велики број гол шанси. Тренер
Ненад Варађан ипак може бити
задовољан игром залагањем као и
учинком у првом делу сезоне.

- У тврдој и тактички доброј
утакмици нисмо искористили своје
шансе. Мислим да је најреалније
било нерешено, погодили смо
четири пута стативу, лопта као
да није хтела у гол. Кад изгубиш
не можеш бити задовољан, али
мислим да смо играли добро иако
смо наступили без четворице
важних играча. Следи нам пауза,

морамо се добро спремити и од
самог почетка пролећног дела да
покажемо да нам је по квалитету

место међу првих пет екипа,
закључио је популарни Ћела.

Металац Колорадо - Форум
Врање - Пут-инжењеринг
Пожаревац - Викинг
Економист - Српска
Ивањица - САС 		
Винтер спорт - Сопот

1:0
6:2
10 : 0
4:3
6:2
6:5

1.Врање
2.Ивањица
3.Сопот
4.Винтер спорт
5.САС 		
6.Пожаревац
7.Металац
8.Форум
9.Економист
10.Српска
11.Пут-инж.
12.Викинг

7
7
7
7
7
6
6
5
4
3
2
1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1
0
0
0
0
1
1
2
0
2
1
0

3
4
4
4
4
4
4
4
7
6
8
10

22
21
21
21
21
19
19
17
12
11
7
3

ПОЧИЊЕ НОМИНОВАЊЕ ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГРАДА 2017.

ПОЗИВ КЛУБОВИМА ДА ПРЕДЛАЖУ
КАНДИДАТЕ ЗА ПРИЗНАЊА

Управни одбор Спортског
савеза Вршац, расписао је
Конкурс за избор Спортисте
града Вршца за 2017. годину.
Додела
признања
спортистима одржаће се
почетком наредне године, а
право на пријаву имају све
спортске организације и
појединци.
Категорије за избор су:
а) Спортска нада (до 12
година )
б) Најбољи пионир/ка (до 14
година)
ц) Најбољи кадет/киња (до
16 година)
д) Најбољи јуниор/ка
е) Најбољи сениор/ка
ф) Најбоља екипа сениора/
ки
г) Најбољи тренер
Из редова ових категорија
бира се Најбољи спортиста
Вршца за 2017. годину.

Посебно
признање
Спортског савеза може се
доделити за појединачне
категорије: Спортског радника
– тренера, педагога физичке
културе, лекара или новинара и
носи назив Награда за животно
дело, као и друга признања која
су предвиђена Правилником о
награђивању, а нису сврстана
ни у једну званичну категорију.
Напомена:
Спортски Савез Вршца
апелује да се предлажу
кандидати који су то стварно и
заслужили, као и да се о сваком
од њих напише због чега је
кандидован и које је резултате
постигао у 2017. години.
Клуб може да предложи
само једног кандидата по
категорији.
У категорији спортских
нада, спортиста (нада) се бира
и проглашава само једанпут.

- Молимо клубове да не
предлажу спортске наде које су
ранијих година већ биране у тој
категорији, апелује ССВ.
Пријаве са образложењем

се примају закључно са
27. децембром, на адресу
Спортски Савез Вршац, Ђурђа
Смедеревца 11.
.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

2323

КО Ш А Р К А
СА ДВА ТРИЈУМФА ВРШАЦ СЕ ВРАТИО У ПОБЕДНИЧКИ РИТАМ

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО
Вршац – Златибор 		
102 : 74
Беовук 72 – Војводина
91 : 92
Дунав - Тамиш 		
80 : 90
Младост Адмирал - Слога 74 : 64
Раднички - ОКК Београд
76 : 75
Дyнамиц – Борац 		
73 : 69
Металац – Спартак
95 : 78

ВРШЧАНИ СЛАВОДОБИТНИЦИ У ДЕРБИЈУ
ВРШАЦ – ДИНАМИК 87:79 (27:15, 22:22, 14:18, 24:24)
заостатак, да би у финишу првог
полувремена свима у дворани било
јасно да тек следе узбуђења. Крајем
треће четвртине гости су потпуно
преузели иницијативу и направили
велику серију (13:0) која се наставила
и почетком последњег периода када
је Динамик изједначио на 63:63.
На пет минута до краја изгледало
је да Вршац више нема снаге да се
одупре разиграним изабраницима
Оливера Поповића који су водили са
68:65. Ипак, у невероватном финишу
блистали су Кутлешић, Остојић,
Глишић и Симеуновић и уз велику
пожртвованост остатка тима успели
да поново врате предност и на
крају заслужено славе уз овације са
трибина.
Тренер Ђокић био је је пун хвале
за своје изабранике
- Захваљујем се публици на
подршци, играчи су изнели огроман
терет и заслужују све честитке.
Играли смо јако мотивисано, водили
смо у већем делу меча, али Динамик
је својим квалитетом преокренуо
меч. Када је изгледало да ће нас
победити прорадио је карактер
мојих играча, потрошили смо задњи
атом снаге и на крају успели да
забележимо победу. Пресрећан сам!
Честитам играчима Динамика на
доброј игри желим им пуно успеха у
наставку сезоне.
Милош Глишић, одиграо је на
врхунском нивоу.
- Сви знамо шта значе дуели

Фото: Анђела Ивошев

Центар Миленијум, гледалаца
1.300, судије: Краљ (Требиње),
Пецељ (НС), Весковић (БГ)
ВРШАЦ: Митровић 7, Глишић
15 (6 ск), Кутлешић 19 (4 ск, 4 ас),
Ђорђевић, Мунижаба, Вељковић
8 (5 ск), Јововић 5 (5 ск, 3 ас),
Савовић 2 (3 ск), Остојић 15 (5 ск),
Симеуновић 16 (8 ск, 3 ас)
ДИНАМИК: Елдриџ 6, Беслаћ
1, Крстић 14 (7 ск), Ћапин 8,
Вуликић 3, Милисављевић 8 (6
ск), Ђурасовић 23 (11 ск), Варда
2, Мајаускас 2, Миладиновић 4,
Зекавичић 3, Ћирковић 5.
Вршчани су у изузетно узбудљивој
и квалитетној утакмици, са два
резултатска преокрета, успели да
остваре важну победу у дербију 9 кола
АБА 2 лиге. Ђокићеви изабраници
издигли су се изнад здравствених
потешкоћа и без Ђерића, са
великим бројем реконвалесцената,
заиграли са огромном енергијом и
жељом да сачувају непобедивост
у Миленијуму. Вршачку кошаву
покренуо је Симеуновић, тројком
за 15:9, средином прве четвртине,
да би у финишу првог периода
Вршац први пут стекао двоцифрену
разлику (23:12). У истом ритму
Вршчани су наставили и почетком
друге
четвртине,
кошевима
Глишића и Митровића дошли су
на 16 поена предности (31:15), али
Београђани нису губили присебност.
Захваљујући пре свега одличном
Ђурасовићу успевали да смање

Повратак у победнички ритам:
Стефан Митровић
српских екипа у АБА 2 лиги, било је
ту и набоја и стреса. Испустили смо
убедљиву предност коју смо имали,
али не зато што смо се опустили већ је
Динамик показао изузетан квалитет
који поседује. Ипак, показали смо
карактер кад је требало, то нам је
веома битно за самопоуздање у
наредним мечевима. Захвалио бих
се саиграчима, стручном штабу на
одличној утакмици, публици на
великој одршци која нам је много
значила.

ВРШАЦ – ЗЛАТИБОР 102:74 (21:25, 31:25, 28:13, 22:11)
плеј убацио је 19 поена, поделио
4 асистенције, само два пута је
промашио из игре и награђен је
овацијама вршачке публике. Уз
њега још једну блиставу партију
пружио је Душан Кутлешић за кога
гости нису имали решења у читавом
току меча. Златиборци су пружили
изванредан
отпор
Ђокићевим
момцима, у највећем делу првог
полувремена имали су резултатску
предност захваљујући шутерском
расположењу Гуџића и Папића и
одличној игри у рекету Маројевића.
Преокрет је уследио у другом
полувремену када је Вршац заиграо
неупоредиво агресивније у одбрани,
стекао нападачко самопоуздање
па су се изванредне акције низале
као на траци. Резултатска предност
Вршца расла је великом брзином,
готово сваки напад Вршчана био

Одличан деби: Мирослав Пашајлић
је права атракција а асистенција
Симеуновића у НБА стилу и погодак
младог Мунижабе подигли су на ноге
читаву дворану.

ВРШАЦ – РАДИВОЈ КОРАЋ 68:84 (20:21, 15:25, 20:19, 13:19)

Београђанке су оправдале улогу
фаворита у Миленијуму, али им
Вршчанке нису дозволиле да лако дођу
до бодова. Играчице тренера Мирослава
Кањевца биле су храбре и борбене,
водиле су у првој четвртини, међутим

2
3
4
4
3
3
6
6
6
6
6
7
10
10

20
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17
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16
16
16
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12
12

Вршац - Радивој Кораћ
Студент - Спартак 		
Краљево - Партизан 1953
Шумадија - Црвена звезда
Врбас Медела – Шабац
Бор – Беочин 		

68 : 84
95 : 71
59 : 53
47 : 82
68 : 82
61 : 51

1.Црвена звезда
2.Партизан 1953
3.Радивој Кораћ
4.Студент 		
5.Краљево 		
6.Бор 		
7.Шабац 		
8.Врбас Медела
9.Беочин 		
10.Спартак 		
11.Шумадија
12.Вршац 		

10
8
8
6
6
5
5
5
4
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
2
2
4
4
5
5
5
6
9
9
9

20
18
18
16
16
15
15
15
14
11
11
11

ОД Б О Ј К А
Лозница - Нови Сад		
ФАП Ливница – Бечеј 		
Борац - Ужице 			
Тимок - Топлички Витезови 		
Дубочица - Банат 			
Баваниште - Срем Итон 		

2:3
0:3
1:3
1:3
3:0
3:0

1.Лозница 		
2.Нови Сад 		
3.Дубочица
4.Ужице 		
5.Борац 		
6.Баваниште
7.Банат 		
8.Топлички Витезови
9.Тимок 		
10.Бечеј 		
11.Срем Итон
12.ФАП Ливница

1
1
2
3
4
5
5
5
6
6
7
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
6
5
4
4
4
3
3
2
0

24
21
20
18
13
15
13
13
10
9
6
0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” 7. КОЛО

ВРШЧАНКЕ НАМУЧИЛЕ ФАВОРИТА
Лазић, Филиповић, Вуловић 18 (13
ск), Илић 3, Стојић, Ристић 6 (8 ск),
Недељков 2, Селаковић 4.

9
8
7
7
7
7
5
5
5
5
5
4
1
1

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 9. КОЛО

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ БОРБЕ

Вршац,
Центар
Миленијум,
гледалаца 50, судије: Орешковић
(Качарево), Радовић (БГ), Ракић
(Лазарево)
ВРШАЦ: Ћорда 22 (4 ол), Јакшић 28
(11 ск, 4 ас), Ратковић 10 (4 ск), Керкез
3, Веригић, Бабић, Јовановић 4 (8 ск),
Томашевић 1, Лучић, Лазаревић.
РАДИВОЈ КОРАЋ: Вучковић 17,
Томашевић 8 (5 ас), Турудић 13 (8 ск),

11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО

ВРШЧАНИ СТОТКОМ ПРЕКО ЗЛАТИБОРА,
СЈАЈАН ДЕБИ ПАШАЈЛИЋА
Центар Миленијум, гледалаца
1.200, судије: Глишић, Илић,
Крстић
ВРШАЦ: Пашајлић 19 (4 ас),
Митровић 10, Глишић 17 (9 ск),
Кутлешић 30 (5 ск), Ђорђевић 2,
Мунижаба 2, Вељковић 2, Јововић
2 (4 ас), Узелац, Савовић, Остојић 6
(4 ск), Симеуновић 12.
ЗЛАТИБОР: Тмушић, Величковић
8 (4 ас), Станојевић, Вучићевић 3,
Вулић, Смоловић, Ризнић, Гуџић 17
(5 ас), Маројевић 14 (6 ск), Санголо
4, Папић 14 (12 ск), Спасов 2.
Вршчани
су
забележили
најубедљиви тријумф ове сезоне и
упркос недаћама са повредама и
болестима показали да су у успону
форме. Навијачима у Миленијуму
у најлепшем светлу представио се
Мирослав Пашајлић одигравши
скоро без грешке 22 минута. Сјајани

1.Дyнамиц 		
2.Металац 		
3.Спартак 		
4.Тамиш 		
5.Борац 		
6.Вршац 		
7.Златибор 		
8.Младост Адмирал
9.ОКК Београд
10.Војводина
11.Беовук 72
12.Дунав 		
13.Слога 		
14.ККК Раднички

квалитет гошћи је дошао до изражаја у
другом периоду када су кошем ефикасне
Вуловићеве дошле до двоцифрене
предности (40:29). Вршчанке се нису
предавале,
захваљујући
великој
пожртвованости успеле су да у 35. минуту
дођу на само 5 поена заостатка (64:69),
али су Београђанке тада направиле
серију 9:0 и стекле недостижну предност.

Банат – Крајишник 		
Клек Србијашуме 2 -Житиште
Херцеговина - Вршац 		
Жабаљ Волеј - Дунав 		

3:0
3:1
1:3
1:3

1.Дунав 		
2.Банат 		
3.Вршац 		
4.Клек Србијашуме 2
5.Житиште 		
6.Херцеговина
7.Крајишник
8.Жабаљ Волеј

1
1
2
2
4
5
6
7

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
5
3
2
1
0

19
16
15
15
10
6
3
0
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