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ОДРЖАНА СЕДАМНАЕСТА „ЗЛАТНА ЈЕСЕН“

ПРАЗНИК ВИНА И ТРАДИЦИЈЕ У ГУДУРИЦИ
представља велико богатство овог
села – рекао је Барош и додао да ће
локална самоуправа увек подржавати
сличне манифестације.
Удружење „Феликс
Милекер“

из Вршца, дало је свој допринос
манифестацији,
изложбом
под
називом „Гудурица кроз векове“ на
којој су представљене фотографије,
разгледнице и артефакти који

Фото: А. Путник

Седамнаести Међународни етно
фестивал „Златна јесен“ одржан
је прошлог викенда у Гудурици.
Фестивал је и ове године окупио
бројне
фолклорне
и
музичке
ансамбле, излагаче из области
етно-туризма, кулинарства, домаће
радиности и винарства.
Жељко
Мрдаљ,
председник
Месне заједнице Гудурица, изразио
је задовољство што је ово село
седамнаесту годину за редом
добар домаћин свим фолклорним
ансамблима који долазе на „Златну
јесен“, али и осталим посетиоцима
који из године у годину уживају у
позитивној атмосфери.
Фестивал у Гудурици свечано је у
петак отворио председник Скупштине
града Вршца Ненад Барош, истакавши
важност ове манифестације.
- Овај фестивал је одавно
превазишао
идеале
који
су
успостављени приликом оснивања.
„Златна јесен“ представља један вид
заједништва петнаестак националних
заједница које живе у Гудурици, а то

дочаравају богату историју овог
краја. Изложба је отворена у Музеју
Роберта Хамерштила, а према речима
Владимира Вучковића из Удружења
„Феликс Милекер“, постаће део
сталне поставке ове установе.
И Клуб за старе „Чокот“ из Гудурице,
који постоји 14 година, потрудио
се да посетиоце изложбом подсети
како је некада изгледало бављење
пољопривредом,
као
основном
делатношћу овог краја.
Током
фестивалских
дана,
посетиоци су имали имали прилику
да дегустирају најбоља гудуричка
вина у винским подрумима, да
обиђу Етно улицу у центру Гудурице,
да се упознају са кулинарским
специјалитетима, старим занатима и
сувенирима овог краја.
Организатори
манифестације
„Златна јесен“ Гудурице и ове године
су били Културно уметничко друштво
Виногради и Месна заједница
Гудурица, уз подршку града Вршца.
Т.С.

НА ПЛАНИНАРСКОМ ДОМУ ОДРЖАН

ДЕСЕТИ „СУСРЕТ ОТВОРЕНОГ СРЦА“

Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама
„Отворено срце света“ у суботу
25. августа организовало је десети
традиционални „Сусрет отвореног
срца“ у простору Планинарског дома.
Ове године гости су били
чланови удружења „Мој свет“
из Инђије, удружења за помоћ
МНРО „Сунцокрет“ из Зрењанина,
удружења за помоћ МНРО из Панчева
и удружења „Алтруист“ из Жабља.
Гости су упознати са историјатом
Планинарског дома и вршачких
планина, а уз водича имали су
могућност и да се прошетају по
вршачком брегу. Након отварања,
свако удружење је имало прилику
да се представи у делу програма
под називом „Покажи шта знаш“.
Саставни део целодневног дружења
биле су и радионице, па су тако ове
године то биле: ликовна радионица

(осликавање торби, израда срца од
папира), друштвене игре, спортски
полигон. На крају је одржан музички
квиз где су екипе из свих удружења
уз ватрено навијање имале прилику
да покажу и шта знају. Као и сваке
године сусрет је завршен поделом

захвалница и жељама да се овакво
дружење понови и следеће године.
- Утисци свих учесника су да је и ове
године било забавно, весело и да су
Вршчани као и сваке године показали
да су веома добри домаћини. Посебно
су сви гости истакли задовољство

местом одржавања сусрета, јер су
имали могућност да цео дан проведу у
природи и уживају у лепоти вршачких
планина. Сви су истакли важност
одржавања
оваквог
окупљања,
јер се на тај начин повећава
степен
друштвене
укључености
и веће социјализације особа са
интелектуалном и/или вишеструком
ометеношћу, као и јачање сарадње
између удружења за помоћ МНРО у
региону. Самим сусретом промовише
се и волонтерски рад, кроз који млади
доприносе развоју своје локалне
заједнице – истакла је Марија Кери
Кутлешић, из Удружења „Отворено
срце света“.
Чланови Удружења захвалили су
се великом броју донатора који су
подржали „Сусрет отвореног срца“,
који је делом финансијски подржан и
од стране Града Вршца.

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ СЕЛА

У ТАКМИЧЕЊЕ СЕ УКЉУЧИЛИ И МАРКОВЧАНИ

У циљу афирмације и промоције сеоских
средина и развоја туристичких, привредних и
културних потенцијала, Удружење грађана „Село
плус“ у партнерству са Градом Вршац, Туристичком
организацијом Вршца и Јавним комуналним
предузећем „Други октобар“ покренуло је такмичење
под називом „Бирамо најуређеније вршачко село“.
Током септембра комисија ће обићи сва вршачка села
и оценити уређеност јавних површина, простора око
школа, вртића, цркви и гробаља, као и активности
месних заједница и пословни амбијент села.
Месне заједнице и мештани околних села увелико
се припремају за овај конкурс. У прошлом броју
“Вршачке куле” са својим активностима упознали
су нас Влајковчани, Уљмани и мештани Шушаре, а
председници САавета ових месних заједница Сафет
Тихић, Драгиша Ђорђев и Тони Фодор истичу да су сви
мештани укључени у акцију и да се надају да ће победу
однети баш њихово село.
У такмичење су се укључили и Марковчани, иако

малобројни истичу да имају своје адуте.
Јаблан Лазић, председник Савета месне заједнице
Марковац, истиче да би ово признање мештанима села
изузетно пуно значило.
- Само село има врло мали број становника, а
већински део становника има преко 60 година. Није
једноставно организовати активан рад јер немамо

омладину. Ипак, травнате површине се редовно
косе и одржавају, а сеоско гробље у Марковцу међу
најуређенијима је у селима Вршца. Зато би ово
признање био одличан подстицај за даљи рад и
напредак села.
Организатори такмичења су уз помоћ спонзора
обезбедили вредне награде: трактор косилицу јачине
10 кw, тример за одржавање зелених површина
и зеленило у вредности од 50.000 динара за прву
категорију села и трактор косилицу јачине 5 кw,
тример за одржавање зелених површина и зеленило у
вредности од 30.000 динара за другу категорију села.
Такође, у оквиру такмичења „Бирамо најуређеније
вршачко село“ бираће се и најуређеније сеоско
двориште, а у месним заједницама вршачких села
кажу да је интересовање у већини села велико. За
власнике кућа који желе да пријаве своја дворишта све
информације су доступне у месним заједницама или на
сајту www.seloplus.org.
Т.С.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 31. август 2018.

33
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ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ШТЕТНОСТИ НАРКОТИКА
Комисија Владе Републике Србије
за борбу против наркоманије у
школама усвојила је оперативни план
за спровођење програма превенције
злоупотребе дроге. У складу са
иницијативом
Министарства
здравља Републике Србије надлежни
институти
за
јавно
здравље
организовале су тимове људи који ће
учествовати у едукацији за предаваче
на ову тему на нивоу округа.
Завод за јавно здравље Панчево
био је надлежан да сачини тимове
који ће бити предавачи за територију
јужнобанатског округа.
- Град Вршац је предложио своје
представнике,
дипломираног
васпитача Марка Рашића и мастера

КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Град Вршац расписао је конкурс за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења у области социјалне и здравствене заштите. За финансирање
пројеката и програма у области унапређења социјалне и здравствене
заштите у Граду Вршцу за другу половину 2018. године опредељен је износ
од 1.750.000,00 динара. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15
дана од објављивања на сајту и огласној табли Града Вршца, а закључно са
12.09.2018 године и на писарници Града Вршца или на адресу Града Вршца,
Трг Победе 1. 26300 Вршац, са назнаком
“За Комисију за спровођење јавног конкурса за доделу средстава
удружењима из области социјалне и здравствене заштите.“
биохемије Сузану Пронић који ће
проћи обуку. У активности је укључена

и докторка Душица Кирилов, као члан
радног тела на националном нивоу,
каже Татјана Николић члан Градског
већа задужена за област здравства и
социјалне заштите.
Основна идеја ових предавања је
је превенција сузбијања наркоманије
у школама и апел на свест деце и
њихових родитеља како би схватили
величину проблема и све негативне
последице које дрога проузрокује.
- Искрено се надамо да ће ове
активности
дати
одговарајући
ефекат а важно је истаћи да је Град
Вршац, приликом израде Плана
јавног здравља, у свој акциони план
уврстио активности за борбу против
наркоманије, истиче Николићева.
План јавног здравља дат је на јавни

Апел на свест деце и њихових
родитеља о величини проблема
наркоманије у школама: Татјана
Николић

увид који је трајао седам дана после
кога организована јавна расправа на
којој су учествовали представници
здравствених
институција
и
заинтересовани грађани. Примедби
на текст Плана није било па је он
усвојен на Градском већу и према
речима Татјане Николић његово
усвајање од стране Градске скупштине
очекује се на првој наредној седници.
Б.Ј.

ОДРЖАНА КОМЕМОРАТИВНА СЕДНИЦА ПОВОДОМ СМРТИ ТИХОМИРА БАТЕ КНЕЖЕВИЋА
Поводом смрти Тихомира
Бате Кнежевића, јавног тужиоца
Основног јавног тужилаштва
у Вршцу, Основно јавно
тужилаштво у Вршцу одржало
је комеморативну седницу.
Минутом ћутања, од Тихомира
Бате Кнежевића, опростили су се
породица, пријатељи и колеге.
Тихомир Бата Кнежевић је
рођен 11. априла 1961. године
у Крајишнику, Општина Сечањ.
Основну и средњу школу
завршио је у Вршцу, а Правни
факултет у Београду 1985.

године. Од завршетка факултета
па до положеног правосудног
испита је био адвокатски
приправник. За заменика јавног
тужиоца у Општинском јавном
тужилаштву у Вршцу изабран
је 1. јануара 1988. године, а за
јавног тужиоца тужилаштва 24.
октобра 1995. године. На лични
захтев 2000. године му престаје
функција у јавном тужилаштву.
Радио је као директор правне
службе у ДДОР Нови Сад,
управник царинарнице у Вршцу
и адвокат. Дана 1. јануара

2016. године се враћа у јавно
тужилаштво, на функцију јавног
тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Вршцу. Посвећен
и
одан
јавнотужилачкој
организацији, показао је велики
ентузијазам и приврженост у
раду Удружења јавних тужилаца
и заменика јавних тужилаца
Републике Србије, чији је био
члан.
Тихомир Бата Кнежевић,
изненада је преминуо 23.
августа ове године.

ГРАД ВРШАЦ РАСПИСАО КОНКУРС ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ГОДИНЕ У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПОЗИВ
ИНСТИТУЦИЈАМА И
УДРУЖЕЊИМА ДА
КАНДИДУЈУ ПРОЈЕКТЕ

На основу Одлуке о буџету за 2018.
годину Град Вршац је расписао конкурас
за другу половину текуће године у области
културе. Према речима Наташе Маљковић
Чонић, чланице Градског већа за област
културе, за ове пројекте нањенео је
2.500.000 динара.
- Финансираће се пројекти из области

уметничких игара, и традиционалних
и савремених, из области књижевног и
музичког стваралаштва као и осталих
извођења културних програма и садржаја
каже Маљковић Чонић.
Конкурс је отворен наредних 15
дана након чега ће комисија оцењивати
кандидоване пројекте.

Наташа Маљковић Чонић

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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На основу Закључка Градског већа Града Вршца број 06.2-15/2018-III-01 од 27. августа 2018. године, Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката за време прославе «Дани бербе грожђа
2018.» расписује

ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА У ВРШЦУ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЕМЕ ПРОСЛАВЕ «ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА 2018.»
Расписује се оглас за спровођење
јавног надметања за доделу локација на
јавној површини у Вршцу за постављање
привремених објеката у време прославе
«Дани бербе грожђа 2018.» и то:
а) Локације за угоститељске објекте
- за локацију «1», дужине 38 метара
ширине 10 метара (површине 380m2) у
износу од 900.000,00 динара,
- за локацију «2», дужине 30 метара
ширине 8 метара (површине 240m2) у
износу од 600.000,00 динара,
- за локацију «3», дужине 14 метара
ширине 8 метара са додатном површином
од 10 x 8 метара у оквиру паркинга (укупна
површине 192m2) у износу од 400.000,00
динара,
- за локацију «4», дужине 19 метара
ширине 8 метара (површине 152m2) у
износу од 400.000,00 динара,
- за локацију «5», дужине 20 метара
ширине 7 метара (површине 140m2) у
износу од 300.000,00 динара,
с тим што се локације број «3» и «4»
додељују у поступку јавног надметања
искључиво
правним субјектима чије
седиште је на територији Града Вршца.
б) Локација за објекте за забаву у износу
од 1.000.000,00 динара.
Локације за угоститељске објекте
налазе се око паркинг простора поред
Хотела «Србија» и то локација «1» на
Светосавском тргу, локације «2», «3» и
«4» на почетку улице Вука Караџића a
локација «5» у Стеријиној улици у Вршцу.
Локација за објекте за забаву је
простор на коловозу Трга Светог Теодора
Вршачког испред објекта „Гомекс“ и на
коловозу по ободу трга. (луна паркови
и сл). (За локације за забаву Град не
обезбеђује електричну енергију).
План локација може се погледати сваког
радног дана у канцеларији 214 Градске
управе Вршац, у времену од 10 -14 часова.
Локације се дају на коришћење у дане
13, 14, 15 и 16. септембра 2018. године.
Поступак јавног надметања спроводи
Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за постављање привремених
објеката у време прославе «Дани бербе
грожђа 2018.» .
Право учешћа на јавном надметању за
локације «1», «2» и «5» за угоститељске
објекте и за локацију за објекте за
забаву имају правни субјекти који
обављају регистровану делатност дуже

од две године и који су измирили све
пореске обавезе по основу обављања те
делатности за претходну календарску
годину (укључујући и локалну комуналну
таксу) а право учешћа на јавном
надметању за локације «3» и «4» за
угоститељске објекте, имају правни
субјекти који испуњавају наведене услове
а чије је седиште на територији Града
Вршца.
Локацију добија учесник који у поступку
јавног надметања понуди највишу цену.
Са најповољнијим учесницима јавног
надметања Град Вршац закључиће уговор
о закупу за сваку локацију.
Уколико најповољнији понуђач за
одређену локацију одустане од своје
понуде, Комисија ће о томе обавестити
електронском поштом следећег по реду
учесника јавног надметања са нижом
понудом од најповољније и понудити
му локацију. Уколико се сваки следећи
понуђач не изјасни да ли остаје при својој
понуди у року од 48 часова, сматра се да
је одустао од своје понуде. Локација ће се
доделити понуђачу који остане при својој
понуди и писмено се изјасни о томе.
Најповољнији понуђач, као и сваки
следећи учесник јавног надметања
према утврђеном редоследу понуда, који
одустане од своје понуде, нема право на
повраћај депозита.
Уколико сви учесници лицитације за
одређену локацију одустану од своје
понуде, иста ће се издати у закуп за
постављање тезги за продају робе (осим
локација за објекте за забаву које се неће
накнадно издавати већ ће се користити у
складу са својом наменом).
Пријава за јавно надметање подноси
се на адресу Град Вршац, Комисија за
спровођење поступка јавног надметања
за постављање привремених објеката
у време прославе «Дани бербе грожђа
2018.», Трг Победе бр.1, 26300 Вршац,
електронском поштом (bdonevski©vrsac.
org.rs) или лично на писарници Градске
управе Града Вршца (образац пријаве
може се добити у канцеларији 212. Градске
управе Вршац или се може преузети на
званичном сајту Града Вршца). У пријави
учесник јавног надметања обавезно
уписује e-mail адресу коју користи.
Уз пријаву учесник у јавном надметању
подноси доказ о уплати депозита за
локацију и доказ да је измирио све пореске
обавезе за претходну календарску годину

по основу делатности за коју врши закуп
локације.
Депозит у висини од 30% почетне цене,
за сваку локацију за коју се надмећу,
учесници јавног надметања уплаћују
на рачун број: 840-720804-40, Градске
управе Вршац – депозит Град Вршац са
позивом на број 54-241. Свим учесницима
у јавном надметању, осим најповољнијем
за сваку локацију, уплаћени депозит ће
се вратити након спроведеног поступка.
Најповољнијем учеснику, депозит ће бити
урачунат у цену коришћења локације.
Рок за подношење пријаве је среда 05.
септембар 2018. године до 15. часова.
Сматра се да је пријава достављена у
року ако је запримљена на писарници
Градске
управе
или
примљена
електронском поштом до
15 часова
наведеног дана.
Уколико се уплата депозита не налази
на изводима рачуна Градске управе
Вршац – депозит Град Вршац (закључно са
изводом од 05. септембра 2018. године),
сматра се да је пријава непотпуна.
Комисија ће одбацити пријаве које
су непотпуне, пријаве поднете после
наведеног рока, као и пријаве на основу
којих се, увидом у регистар АПР, утврди да
подносилац не испуњава услов у погледу
времена
обављања регистроване
делатности или седишта правног субјекта.
Заинтересовани
учесници
могу
остварити увид у достављене пријаве у
четвртак, 06. септембра 2018. године у 10
часова у канцеларији 212 Градске управе.
Јавно надметање ће се обавити у Малој
сали (III сали) Градске управе Вршац у
четвртак, 06. септембра 2018. године и то:
-за локације за угоститељске објекте
«1», «2» и «5», у 11 часова,
-за локације за угоститељске објекте «3»
и «4», у 12 часова,
-за локацију за објекте за забаву у 13
часова.
Приликом надметања свака следећа
понуђена цена не може бити мања од
10.000,00 нити већа од 50.000,00 динара у
односу на претходно понуђену цену за ту
локацију.
Најповољнији учесник у јавном
надметању
дужан
је
да
уплати
излицитирану цену до 07. септембра 2018.
године. У случају да се цео износ не уплати
у предвиђеном року неће се одобрити
постављање привременог објекта.
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ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ОД СНИМАЊА ФИЛМА „ТОЧКОВИ ТЕРОРА“

СЕЋАЊЕ НА ВРШАЧКЕ
ФИЛМСКЕ АВАНТУРЕ

Град под Кулом углавном је
сматран фотогеничним крајем, па
не чуди да је велики број филмских
и телевизијских кадрова снимљен
управо у Вршцу или његовој
околини. „На путу за Монтевидео“,
„Мртав ‘ладан“, „Санта Марија дела
Салуте“, „Шешир професора Косте
Вујића“, „Јагодићи“, „Непобедиво
срце“, „Равна гора“ и „Заспанка за
војнике“ само су нека од остварења
домаће кинематографије која
су делом настала управо овде.
Помало је заборављено, ипак,
да је пре нешто више од три
деценије у Вршцу снимљена и
релативно успешна ратна прича о
групи немачких заробљеника која
добија задатак да дигне у ваздух
воз на руском фронту, „Wheels of
Terror“ или „The Misfit Brigade“, како
је гласио назив филма за европско
тржиште, код нас преведена као
„Точкови терора“.
„Точкови терора“ из 1987.
године, тог лета су у Вршац
довели међународну филмску
екипу са којом се група вршачких

- Неку сцену на тој
ливади
код
Страже
снимали смо јако дуго.
Требало је да се у тој
сцени појаве неке кочије,
и сцена је понављана
јако пуно пута, те није
ваљало
светло,
те
тон, те камера... Када
се после двадесетог
понављања чинило да
је све коначно урађено
добро, режисер је бесан
прекинуо снимање јер
се испоставило да су на
500 метара удаљености
у кадар улетела два
момка на моторима,
однекуд излетела из
шуме – присећа се
Александар Варађан још
једне анегдоте.

младића дружила током неколико
недеља снимања, статирајући,
забављајући се и учећи „цаке“
великих филмаџија.
- Скупљали смо се испред
Хотела Србије, у некадашњем
Кафе бару, а ту је вршена нека
класификација, разврставали су

нас на оне који су више личили на
Немце и оне који су подсећали на
Русе – прича Александар Варађан,
један од актера, присећајући
се да су на снимањима носили
аутентичне немачке униформе, на
чијим је опасачима писало „Gott
mit uns“ (Бог је са нама).
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- Позвао ме је човек који
је радио у Позоришту, јер је
знао да се бавим борилачким
вештинама. Учествовало је нас
петнаестак другара, урадили
смо посао, а успут смо се добро
забављали. Сећам се да сам чак и
давао инструкције за једну сцену
филмске туче... Било је напорно,
али ми је остала баш лепа
успомена – каже Славко Секулић,
који је такође статирао у филму.
Те сцене туче у сали Основне
школе „Олга Петров Радишић“
која је „глумила“ кафану, сећа се и
Варађан, највише по детаљу да је
продукција онима који су глумили
немачке војнике после неколико
понављања
уместо
сценом
предвиђеног пива, у кригле сипала
сок, јер је атмосфера претила да
постане превише опуштена.
Некадашњи статисти сећају се
и да су снимајући на потезу код
Страже сцену у којој немачки
војници спроводе руске војнике

Урбана легенда каже и да је Славко Штимац, тада
већ велико име југословенске кинематографије, ово
снимање запамтио и по једном инциденту у вршачкој
дискотеци. Наводно, након неког сета, у изласку,
велики глумац је за длаку избегао сукоб са локалним
мангупима због непознате девојке.

заробљенике, дошли на идеју да
се у неком тренутку замене.
- Биле су велике врућине, ми
смо снимали сатима. Они који су
играли Русе имали су срећу да
глуме само у панталонама, голи до
појаса, а ми који смо били Немци
морали смо да се презнојавамо
у
комплетним
униформама.

Мислили смо да би било фер да
се заменимо на кратко... Наравно,
рекли су нам да то тако не може.
Само снимање било је врло
интересантно и за оне Вршчане
који у њему нису директно
учествовали, али су са великим
занимањем пратили рад филмске
екипе. Главне улоге у „Точковима
терора“ играли су: Дејвид Карадин,
који је ширу популарност стекао
насловном улогом у телевизијској
серији „Шејн“, познат по серијалу
филмова „Кил Бил“ и серији „Кунг
Фу“, чувени Британац Оливер
Рид, кога су прославиле улоге
у филмовима „Оливер!“, „Три
мускетара“, „Заљубљене жене“ и
„Гладијатор“, затим Џеј О Сандерс,
Доналд Варен Мофет, Брус
Дејвисон и Дејвид Патрик Кели. За
већину овдашње публике тада су
можда и познатије и занимљивије
биле домаће звезде које су играле
у овом филму: Славко Штимац,
Борис
Комненић,
Светислав
Гонцић...
Т.С.
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман

2. Кофер из Берлина, Јелена Бачић
Алимпић
3. Моја бака вам се извињава, Фредрик
Бакман
4. Солунска 28, Др Неле Карајлић
5. Душанова клетва, Вања Булић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Вежбај мозак: књига мозгалица 1,
Група аутора
Древни народи су своје рударске
вештине користили и у импресивним
радовима пробијања тунела. Цивилни
инжењери, као што су они из Римске
империје,
нису
били
ометени
препрекама у виду планина уколико
су желели да направе суви или водени
пут. Такве препреке једноставно су биле
разбијане и уклањане само снагом и
знојем хиљада људи.
Египћани су били велики мајстори
у градњи тунела. Велике гробнице
египатских фараона и њихових краљица
изграђене у Долини краљева током
Новог краљевства (1500–1075. пре нове
ере) укопане су у чврстој стени. Чим би се
нови фараон попео на престо наредио
би обимне радове на изградњи своје
гробнице. Велике групе робова годинама
су радиле да заврше те велелепне
грађевине користећи бакарне тестере
и длета као и бушилице које су успешно

бушиле стену уз коришћење смесе праха
од корунда и воде. Гробница краља
Мернептаха (сина Рамзеса Другог),
изграђена око 1220. пре нове ере,
почињала је тунелом дугим сто метара.
На његовом крају налазила се дугачка и
дубока јама на чијем се дну отварао још
један тунел дуг 90 метара који је водио
до гробне одаје. Гробница Сетија Првог
имала је улазни тунел дуг 220 метара.
Хиљаду година касније, градња
храмова у стени постала је у
Индији велика мода. Тренд градње
екстравагантних храмова и манастира
у тунелима у планинским падинама
започели су будисти, а касније наставили
брамански свештеници хинду вере.
Ови храмови често су погрешно били
описивани као „пећински”, што је
негирало чињеницу да су изграђени
искључиво људском снагом. Између
200. и 600. године у Елори, у западној

Индији, било је прокопано безмало десет
километара подземних тунела кроз
чврсту стену. Са фасадама декорисаним
компликованим
скулптурама
ови
индијски храмови и данас су најлепши и
најукрашенији тунели на свету.
Најстарији будистички храмови још из
другог века пре наше ере такође су неки
од најлепших, што је приметио Питер
Браун, стручњак за древну индијску
архитектуру:
„Чудно је што нема никаквих доказа
о експерименталним радовима или
пробним просецањима, нема постепеног
раста, прогресивних фаза... Та уметност
јавља се у својој пуној зрелости. У ствари,
најранији примери из свих тих ископаних
холова
савршено
су
поређани,
испланирани и извучени, свака линија је
математички права и сваки угао тачан“.
Извор: Политика

2. Откачена школа, Група аутора
3. Мождано разгибавање за паметну
децу, Грпа аутора
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми
5. Генијалне идеје (углавном) – Том Гејтс,
Лиз Пишон

АРКТИК СЕ НЕПОВРАТНО МЕЊА

ПОСЛЕДЊА ЛЕДЕНА ПОВРШИНА НА ГРЕНЛАНДУ ПОЧЕЛА ДА ЈЕ ПУЦА
Део леденог брега на
северној обали Гренланда
познат као „последња ледена
површина”, дебљине готово
четири метра, почео је да
пуца. На овом подручју
Арктика налази се, наиме,
најстарији и најгушћи лед
у том региону који је, све
досад, одолевао ефектима
климатских промена.
Док пуцање морског леда
у овом делу Арктика није
никада у прошлости било
документовано, ове године

се према изјавама стручњака
догодило чак два пута због
топлих ветрова и веома
високих температура, пише
лондонски Гардијан.
Пре него што се сам, без
било какве подршке, хрватски
фоторепортер и путописац
Давор Ростухар 2016. упутио
у освајање Јужног пола,
који је и освојио јануара ове
године, у неколико наврата
је боравио на Гренланду, где
је био сведок поблема које
на том подручју проузрокују

климатске промене.
„На
крајњем
северу
Гренланда живе последњи
Ескими који су ловци, по мору
лове рибе и китове из кајака.
Њихов је живот везан уз море.
А топљење леда раздваја
породице, утиче на њихова
путовања јер је морски лед за
њих попут аутопута, али утиче
и на понашање животиња.
Стога се догађа да поларни
медведи који живе уз обалу
долазе у село и нападају људе
и децу јер немају више хране,

а и топљење леда утиче
на ерозију обале”, навео је
Ростухар.
Објашњава да се мења
и циркулација океана па
долази до миграције риба
и китова. За морски лед
каже да је специфичан.
Ради се о морској кори која
на Гренланду зими буде
дебљине и више од два
метра, а лети се топи. Али,
пре су зиме дуже трајале па
се лед не би отопио и тако
су настајали чврсти ледени
брегови вишегодишњег леда
који је изнова преживљавао
лето. Сада се, међутим, тај лед
тањи, пуца и топи.
„На Арктику није мање леда
него је мање вишегодишњег
леда”, каже Ростухар.
Воде на северној обали
Гренланда налазе се у једном
од
најхладнијих
делова
Арктика и претпостављало
се да ће то подручје међу
последњим бити захваћено
ефектима топљења. Међутим,
након
неуобичајено
топлог фебруара и високих
температура
почетком
августа, претпоставке су пале
у воду. Топљење леда сада
је створило највећи јаз од
обале икада забележен.
„ Готово сав лед на северу
Гренланда је разбијен у мање

површине и мобилан је”,
рекла је Рут Мотрам с Данског
метеоролошког института за
Гардијан.
Други
стручњаци
на
друштвеним
мрежама
феномен
су
назвали
„застрашујућим” јер се лед
на Арктику незаустављиво и
све брже топи као резултат
климатских промена.
Количина морског леда
наставила је да опада
почетком лета, а стручњаци
верују да ће почетком
септембра бити најнижа у
посљедњих 40 година, откако
и постоје мерења.
„Током две седмице у
августу количина леда пала
је на око 65.000 квадратних
километара дневно, нешто
брже од просека у периоду
од 1981. до 2010. године који
је тада био 57.000 квадратних
километара
дневно”,
саопштио је Национални
центар за податке о снегу
и леду, а НАСА је недавно
изјавила да је максимална
количина морског леда ове
године поновно рекордно
ниска након три узастопна
рекордно ниска мерења из
2015, 2016. и 2017, пренео је
загребачки Јутарњи лист.
Извор: Политика
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ДА ЛИ ПАЈИНО ДЕЛО МОЖЕ БИТИ ЛЕКОВИТО ДАНАС КАО НЕКАД
Шта би данашњи човек, експерт
за телевизију и фејсбук садржаје о
гомилама туђих искустава и животних
проблема, а до грла у све извеснијем
сопственом несналажењу животних
захтева који дувају јаче од кошаве и
долазе са већих даљина, уз свемоћни,
свевидећи компјутер тражио у
статичној слици неког Пајиног дела.
Слика на екранима је допадљива,
фасцинантна, треперава тачкаста
илузија. Мења се довољно брзо
да немамо времена да осетимо
присуство себе и да тонемо забораву.

А уметничка слика постоји из
баш супротних разлога. Уживање и
контемплација у уметничком делу
слична је чину љубави.
Уметничко дело мора да је лепо,
уметничко дело мора да нас заводи,
ми морамо да му се посветимо и
пустимо да уђе у наш дух, да би на
крају читавог протокола четврта фаза
била чисто задовољство као награда
спознавања сопствене духовности
чак до нивоа катарзе.
Посматрање капиталних Пајиних
слика је као гледање позоришне

представе од једног чина. Да је Паја
имао амбиција могао је постати
сјајан режисер и сценограф јер је
он управо то радио. Свака његова
групна фигуративна слика је једна
социолошка и психолошка ситуација,
плод дубоких намера и способности
да се то оствари.
Паја није посезао за лаким
стереотипним решењима.
Микеланђело
је
сликајући
Сикстинску капелу веровао да га
гледа Бог, а Паја је знао да његове
слике треба да гледа, разуме и од њих
учи и мења се цела нација.
Паја није сликао за елиту која
је слике плаћала. Копије његових
слика биле су својеврсна библија
за неписмене на наш начин. Он је
то јасно знао и није се играо са том
одговорношћу.
Данас смо сви писмени, али
невољни да читамо и себе саме,
а жалимо се на неуспешност
прилагођавања променама. Паја
Јовановић је сликао историјске
призоре са једном стваралачком
иновациом лепоте рада, логике и
наде.
Ако је искуство уметности као
подстичуће страсти превазиђено,
ко зна, можда је то само најава да је
човек сам превазиђен.
Томислав Сухецки

СЛИКА И РЕЧ

Да бисмо успели у свакодневном животу много
пута морамо газити своје осећања и емпатију.
Онда се појави поезија да нам покаже како
можемо речима функционисати и осећати.
Т.Сухецки

ИЗЛОЖБА ИНОВАТИВНОГ ФИНСКОГ ДИЗАЈНА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ДИЗАЈН КАО КЉУЧНИ
ЕЛЕМЕНТ УСПЕХА

Културни центар Вршац, у сарадњи са
амбасадом Финске, организоваће изложбу
иновативног финског дизајна која ће бити
отворена у Великој галерији Културног
центра, у уторак, 4. септембра у 12 сати.
Изложбу ће отворити Паиви Алатало,
заменица амбасадора Финске у Србији.
Поставка ће трајати до 17. септембра.
Дизајн је кључни стратешки елемент
успеха финских компанија. Финци су
одувек брзо прихватали нове технологије
и даље их усавршавали. Дизајн
информационих и комуникационих
технологија фокусиран је на мобилне
терминале, потрошачку електронику
и
инфраструктуру
информационих

технологија. Мултимедија је круцијални
део модерног живота, а лако доступни
уређаји омогућавају све – од планирања
процеса и логистичке контроле до
навигације возила и пешака. У Финској
се реализују бројни успешни пројекти из
области информационих технологија – од
сигурности у сајбер свету, преко мобилних
уређаја, игара, софтверског умрежавања
до паметног саобраћаја.
Финску
традицију
бродоградње,
засновану на богатом искуству и
иновативном
дизајну,
карактеришу
сигурност, поузданост и удобност.
Концепти дизајна здраствене заштите
развијају се у сарадњи са лекарима и

медицинским сестрама, а у складу са
реалним потребама приликом неге
пацијената. Финска припада светској
класи када је реч о медицинској
електроници. Као земља шума, Финска
има напредну индустрију намештаја.
Природни, лако доступни материјали и
дизајн инспирисан природом, у складу
са еколошким принципима, саставни су
елементи дизајнерске етике, праксе и
политике.
На предстојећој изложби у Вршцу биће
постављено десет фото-панела којима ће
посетиоцима бити дочарани иновативност
и аутентичност финског дизајна.
Т.С.

НОВА ПРОЈЕКЦИЈА БИОСКОПА НА ОТВОРЕНОМ

„ЧУДЕСНА ШУМА“ НА
ВРШАЧКОМ БРЕГУ

Форест синема и Филмотека Вршац после цртаног филма „Мач у камену“ организују
још једну пројекцију за најмлађе, али и за све љубитеље анимираног филма. У суботу 1.
септембра са почетком од 19 часова на Вршачком брегу, у Клубу екстремних спортова
„Изазов“ биће приказан цртани филм „Чудесна шума“.
Прича се одвија у Чудесној шуми, месту пуном срећних животиња, коју штити чаробни
храст који, наводно, пружа заштиту свакоме ко се склони испод њега. Једног дана, у
шуму долази сликар Палета који усни испод чаробног храста. Кад се пробудио, сазнаје да
му је храст дао моћ да прича са животињама и ствара чаролије. Убрзо упознаје неке од
становника шуме као што су дабар Оштрозуб, медвед Мате, лија Лили и јежеви До, Ре и Ми.
Форест синема је мали биоскоп на отвореном, који се налази на адреси Клуба екстремних
спортова „Изазов“, Топовски пут бб. Улаз на ову, као и на све досадашње пројекције,
бесплатан је.

Т.С.
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КОНЦЕРТ БЕОГРАДСКОГ БЕНДА У ВРШЦУ

„КАНДА, КОЏА И НЕБОЈША“ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ
Београдски бенд „Канда, Коџа и
Небојша“ наступиће у вршачком
Дому омладине у петак 31. августа.
Почетак концерта најављен је за 22
сата, а цена улазнице је 400 динара.
Група „Канда, Коџа и Небојша“ (ККН)
је основана 1991. године у Београду.
Прву поставу групе чинили су: Оливер
Нектаријевић (вокал), Владислав
Рац (бас-гитара), Растко Лупуловић
(електрична гитара) и Стеван
Димитријевић (бубањ). Први албум
– „Guarda Toma!“ из 1996. заправо
је мешавина студијски снимљених
песама и снимака са концерата
одржаних током 1995. године у
београдском Дому омладине, КСТ-у
и Битефу. У међувремену, члан групе
постао је Марко Петронијевић (труба).
На албуму учествује и Дејан Вучетић
Вуча из групе „Дарквуд Даб“, а албум
је издат за Метрополис рекордс. На
овом албуму чује се велика енергија
и живост концертних наступа ККН-а.
Највећи хит са овог албума је песма
„Природа“. За разлику од оригиналног
издања снимљеног на касети, на
издању из 2002, снимљеном на CD-у,
заједно са песмама ККН-а налази се
и дебитантски албум групе „Велики
презир“.
Други албум, под називом „Играчка
плачка“, издат је 1998. године за
Б92. Албум је делимично политички
ангажован, што се, осим у његовом
наслову, чује највише у песми „Проћи
ће и њихово“. Сходно друштвеним
приликама, овај албум, нешто
мирнији и мрачнији него претходни,
красе и песме: „Right Direction“, „S.A.T.“,
„Штастопојо“, „Медитеран“. Албумом
„Играчка плачка“, који је, иако
продукционо несавршен, понекад
помињан као најбољи домаћи албум
деведесетих, ККН се пробија у врх

београдске и југословенске музике
алтернативног и прогресивног звука.
Трећи албум – “Become“ (Б92,
2000) је, са изузетком песме
„Излазим“, у потпуности отпеван
на енглеском језику. И овај албум
се одликује дубоком свешћу о
друштвеном тренутку, овај пут нешто
универзалнијом и префињенијом,
али врло приметном. Следеће године
група одлучује да престане са радом,
на разочарање публике. Опроштајни
концерт одржан је 11. маја 2001. У
башти СКЦ-а.
Група поново почиње са радом
2003. године у измењеном саставу.

ККН снимају нови албум и издају га
2005. године, под називом „Прекиди
стварности“ (ПГП РТС). Са другачијом
и свежијом атмосфером, песме овог
албума одишу новом енергијом
и излазе ван жанровских оквира.
Издвајају се: „Плаше дечаке“, „Кад
оживимо“, „Тон по тон“. На албуму се
преплићу реге, џез, рок и хеви метал.
„Прекиди стварности“ је изабран
за најбољи домаћи албум у избору
интернет магазина Попбокс. Јануара
2008, издат је ДВД под називом
„Прекид стварности“ са снимцима
концерата одржаних у београдском
Дому омладине, 28. априла 2006.

и на фестивалу Егзит, исте године.
Пети албум ККН-а, „Девети живот“,
издат је 15. октобра 2008, а шести –
„Манифест“ – 4. маја 2011. године.
Бенд је 11. јула 2013. године наступио
на Мејн стејџу Егзит фестивала у
Новом Саду.
Бенд је објавио албум под називом
„Воља за ноћ“ октобра 2014. године,
а 2017. објављен је и албум „Уживо!“.
ККН ће у Вршцу наступити у саставу:
Оливер Нектаријевић – глас, Владан
Рајовић – бубањ, Ненад Пејовић –
гитара, Јанко Мостарлић – гитара и
Бошко Станојевић – бас.
Т.С.

ОДРЖАН 14. „РОК ВИЛИЏ“

РОКЕРИ ЈОШ ЈЕДНОМ „ОКУПИРАЛИ“ СОКОЛАЦ

Банатски Соколац је прошлог викенда по 14. пут на два дана
постао „Рок вилиџ“ и у малом јужнобанатском селу окупио
велики број љубитеља рок, реге, блуз, фанк и електронске
музике. Фестивал је одржан на две бине, а публику пристиглу
и из околине Соколца, али и из много удаљенијих крајева,
забавили су „Саншајни“, „Бјесови“, „Дел Арно бенд“, „Стерео
банана“...
Према речима Мирка Миљуша, оснивача и организатора
„Рок вилиџа“, и ове године највећи изазов је био сместити
велики број посетилаца Фестивала у мало место од 360
становника које не располаже ни мотелима ни пансионима.
Ипак, уз добру и уходану организацију и предусретљивост
мештана, нашло се места за све љубитеље алтернативног
звука и добре забаве.
Бајкери су и ове године чинили значајан део верне
публике захваљујући традиционалном мото скупу који прати
Фестивал. У оквиру Фестивала одржана је и бесплатна музичка
радионица за децу „Ритам душе“, ликовна колонија и додела
књижевне награде „Душан Војиновић“ за поезију.
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

VIN
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ГУДУРИЧКА “ЗЛАТНА ЈЕСЕН” ПР

Традиционални етно фестивал “Златна јесен” одржан
је у Гудурици по 17. пут и још једном потврдио да је то
манифестација која не само да промовише вински
туризам и Пут вина, већ представља вид заједништа
нација које живе у овом селу и симбол суживота.
Гудуричани и њихови гости забавили су се, по старом
добром обичају, уз богат културно - уметнички програм
чије су највеће звезде били Андрија Бајић и Ера Ојданић.
Организација “Село плус” иницирала је пројекат
“винске улице” у којој су гости манифестације имали
прилику да бесплатно дегустирају чувена гудуричка
вина, а идеја је да се “винска улица” у наредној години
прошири и да њени нови “становници” буду и вински
подруми из иностранства.
Део традиције “Златне јесени” је и дечији маскенбал.
Маштовити малишани представили су интересантне
креације, своје кореографије представиле су чланице
Акроденс клуба “Суперстар” а чланови Удружења
песника “ВАУ Арс” казивали су публици своју поезију.
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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

AZ ARACSI PUSZTATEMPLOM ÁRNYÉKÁBAN

A VMSZ NAGYBECSKEREKI VÁROSI SZERVEZETE

A

z aracsi pusztatemplom, a délvidékii magyarság legszebb
gyöngyszeme, amely öszszeköti a vajdasági magyarság múltját és jelenét, akinek
meg van jelene, annak lesz jövője is. Templomunk ott áll
némán a törökbecsei – beodrai és tordai háromszögben
az egykori Torontál vármegyében, melyet még az Árpád-házi királyok építettek.
A történelem viharainak köszönve ma romosan áll a bánáti pusztában, tornya nem
köti össze a földet az égbolttal, de összeköti a magyarokat. A templomban még ma

»Sztojkó József, Kovács Elvira, Dobai János és Mészáros Róbert az új irodában

Megnyílt az új iroda
A

Vajdasági Magyar Szövetség Nagybecskereki Városi
Szervezetének irodája ismét fogadja a feleket. A párt
új irodahelyiségei az Aleksandar Karađorđević utca (fő utca) 4-es szám I. emeleti helyiségeiben találhatók. Az iroda munkanapon 15.00 és 19.00 óra között tart nyitva. A
VMSZ Nagybecskereki Városi Szervezetének telefonszáma változatlan, 511-067. Az irodavezető Mészáros Róbert.

„

A történelem
viharainak köszönve
ma romosan
ott áll a bánáti
pusztán, tornya
nem köti össze a
földet az égbolttal,
de összeköti a
magyarokat
is ott ékesednek a fehér kőbe vésett díszítmények. Maga
az építmény mégis más, mint
falvaink templomai, melyeknek fehérre meszelt tornyai
a tájakat járóknak messziről
jelzik, hogy ezek az építmények szinte összekötik a termőföldet az égbolttal. Az aracsi templom tornya már régen
eltűnt, de megmaradtak szürke falai, mely ma is befogadják a vajdasági magyarságot,
úgy mint ezer éven keresztül, és ma is zászlóhordozója
a fogyatkozó magyarságnak.
E zászlót húsz évvel ezelőtt
vette kezébe az aracsi születésű, Tordán élő Vajda János,
megalapítva az Aracs Pusztatemplom Társaságot. Vállalva
a nagy feladatot, a megmaradt
templom falait megtartani az
utókor részére, és biztosítani
a templom megközelíthetőségét. Fáradtságot nem ismerve

A VÖRÖSKERESZT SZERVEZÉSÉBEN MUZSLYÁN

Ruhát osztottak –
örömet szereztek
»A tordai Nepomuki Szent János templom énekkara

Emlékünnepség
a bánáti pusztában

»Az ünnepségen beszédet mondott mgr. Hajnal Jenő az MNT elnöke is.
dolgozott, s mindazt ami ma
körülveszi az aracsi templomunkat Vajda Jánosnak és a
lelkes tordai polgároknak köszönhetjük. A tordai székhelyű társaság augusztus elsejét
választotta a Pusztatemplom

emléknapjául, és minden évben ünnepséget szervez.
Idén a jubiláris huszadik
Aracsi Emlékünnepséget július 29-én 16.00 órai kezdettel
tartották meg a Aracsi Pusztatemplom szürke falai között,

a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság szervezésében.
Az ünnepi szentmisét Mellár
József , törökbecsei plébános
celebrálta paptársaival együtt.
Orosz Attila református esperes szintén üdvözölte az egybegyűlteket és emlékbeszédet
mondott. Lázár Jenő a társaság alelnöke, ünnepi köszöntőjében elmondotta hogy a
Társaság elnöke, Vajda János
nem vehetett részt egészségi
állapota miatt az idei ünnepségen. Mgr.Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
ünnepi beszédében külön üdvözölte a vajdasági magyarságot, a jelenlevő híveket és vendégeket. Beszélt templomunk
jelentőségéről , valamint arról, hogy tovább kell ápolni és
megmenteni a több mint ezeréves templomunk szürke falait, a jövő nemzedékének.
KÉP ÉS SZÖVEG: PRÉTZ ISTVÁN

MUZSLYA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

»Érkeznek az utcanév táblák

»Utcanévtábla a Dózsa György utcában

Újabb többnyelvű utcanévtáblákat állítottak fel
M

uzslya helyi közössége tanácsának kezdeményezésére a nemrégiben új, többnyelvű utcanévjelző táblákat állíttattak. A magyar és szerb feliratokon kívül ezentúl román és
szlovák nyelven is olvashatók
lesznek az utcák nevei.
Az idén beszerzett táblák

támogatási összege 100 000
dinár volt, a felállítási munkálatokban pedig részt vettek a
helyi közösség tanácsának és
a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) helyi szervezetének
tagjai. Emlékeztetőül fontos
kiemelni, hogy a Tartományi
Oktatási, Jogalkotási, Közigaz-

gatási és Nemzeti Kisebbségi —
Nemzeti Közösségi Titkárságnál 2015-ben sikeresen megpályázott eszközöknek több mint
a felét a tervdokumentáció elkészítésére költötték, a megmaradt összegből pedig az említett év elején sikerült néhány
utcát megjelölni. A táblák fel-

állítása 2016-ban folytatódott,
a titkárság ugyanis újabb, 130
000 dináros támogatást adott
erre a célra. Ezenkívül a település be- és kijáratainál is táblákat helyeztek el, melyeken
magyar, szerb és angol nyelven üdvözlik a településre érBORBÉLY TIVADAR
kezőket.

A

Vöröskereszt muzslyai
helyi tagozatának önkéntesei jótékonysági ruhaosztást szerveztek a nagycsaládos édesanyák és édesapák, illetve a szegénység
és a megélhetés küszöbén
élő rászoruló és idős személyek részére. A humánus akció keretében használt, de jó
minőségű nyári gyermek- és
felnőttruhaneműk és lábbe-

lik közül lehetett válogatni.
A visszajelzések alapján a
lakosság részéről elégedettség mutatkozott, ugyanis a
rászorulók közül többen is
elmondták: sajnos, csak így
tudnak ruhaneműkhöz jutni és ezért nagyon hálásak a
szervezőknek, hogy év közben több alkalommal is gondolnak rájuk.
BORBÉLY TIVADAR

»A vöröskereszt muzslyai akciója
PEDÉI HAVAS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

Hálaadó szentmise

P

adén a ma is fennálló
templom megépítésére
1842-ben került sor, Pásztor
András helybeli plébános
működése alatt, a temesvári püspökség hozzájárulásával Diván György helyi kegyúr, építette fel és Havas
Boldogasszony tiszteletére
lett megáldva.
Az idő vasfoga erősebb
volt és az utolsó évekbe kikezdte úgy belső, mint a külső állagát a templom falainak,
valamint a tetőszerkezetnek
is. Mons. Fiser János helybeli
plébános, a tanácstagok, a padéi hívek Istennek sok imát
ajánlottak fel a templomjavítás szándékára. Az atya elkezdte a „kilincseléseket” és
pályázatírásokat. Hála Istenek az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghívásos pályázattal nyert pénzeszközökkel megtörtént a templomtorony, valamint a rajta lévő kereszt lemezzel való bevonása,
a villanyhálózat teljes rendbe

hozatala és a csillárok vásárlása. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta a templom teljes külső tatarozását. A
Teleki László Alapítvány Rómis-Flóris-Terv program segítségével megújult a templom teljes belső tere. Istenek
hála a külföldön élő honfitársainktól, Kanadából, Ausztráliából és más országokból is
érkeztek az adományaik erre
a célra. Az újvidéki székhelyű Milovanović Enterijer fő
vállalkozó a munkákat június 4-én kezdte és július 7-én
fejezte be. A Csókai Község
Képviselő Testülete a templom bejárati ajtajához és a betonozáshoz szükséges pénzeszközöket biztosítja.
Köszönet a padéi híveknek imáikért, adományaikért és azért a sok önkéntes
munkáért, amellyel hozzájárultak, hogy a templomunk
ilyen szépen elkészüljön Isten még nagyobb dicsőségére és a hívek örömére.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRIDA

ВРШАЧКА КУЛА
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Позив на Регионални пословни форум
у Новом Саду– од 25. до 27. септембра
Привредна комора Војводине (ПКВ)
позива све заинтересоване привреднике на
предстојећи Регионални пословни форум који
ће се одржати од 25. до 27. септембра 2018.
године у Новом Саду, у организацији Скупштине

европских регија и Скупштине Аутономне
покрајине Војводине у сарадњи са ПКВ,
Развојном агенцијом Војводине и Европском
мрежом предузетника, а уз подршку Фонда
„Европски послови“ Аутономне покрајине
Војводине.
Другог дана Форума, у ПКВ биће
организовани „један на један“ сусрети (Б2Б)
заинтересованих компанија и привредника,
као и представника пословних институција.
Пријаву је могуће извршити на онлајн
платформи http://rbf2018novisad.talkb2b.net/.

На Форуму ће бити представљени следећи
сектори: пољопривреда и прехрамбена
индустрија, метало-прерађивачка индустрија
и туризам.Учесници Форума су регионалне
привредне коморе, регионалне развојне
агенције и/или друге институције које пружају
подршку за развој малих и средњих предузећа
и побољшање економске климе за пословање
и нове инвестиције.
За додатне информације, посетите страницу
rbf.vojvodina.gov.rsили контактирајтеrbf2018@
skupstinavojvodine.gov.rs.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна
стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 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 спратну кућу са гаражом са
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода, струја,
канализација, укљижена, 200 m², плац 5
ари или мењам за Београд или Нови Сад.
Тел. 064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту са
комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
на плацу од 7 ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-5137 и 069/333-60-30
Продајем пољопривредно земљиште
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр.
7893, друга класа, 76 ари и 28m², КО
Уљма потез „Велика бара“ (Локва) пар.
бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари и 55m²,
КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/13309-79
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца.
Повољно. Тел. 060/030-21-11
Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени
простор од 140 m², помоћне просторије
45 m² у другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99
Продајем стан од 46 m² у центру
Вршца (С. Немање) и издајем гарсоњеру
опремљену у центру града. Тел. 061/24911-61
Продајем или мењам за Београд или
Нови Сад спратну кућу сутерен, високо
приземље и спрат, почетак Борачке
улице, 200 m², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел. 064/897-4635
На продају спратна кућа на плацу од
700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у
Великом Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у
центру површине 35 m² (соба, кухиња,
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/2355-436. Продајем једнособан стан
43m², приземље, средина, Архитекте
Брашована 8/2. Тел. 805-095
У Јанову на продају две куће једна до
друге са плацом. Једна је кућа са струјом,
водом, подрумом 64 m², плац 44 ара
(око 4.000m²) са воћњаком, лешником,
виноградом. Друга је викендица са
плацом око 3.000 m². Тел. 065/33-55-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност

Број
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Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински решо,
кухињске елементе, шиваћу машину,
дечији креветац и дрвени регал. Тел.
064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од
центра. Стамбени део 77m², плац 438
m², комплетна инфраструктура. Одмах
усељива и за адаптацију. Тел. 062/157-6580 звати од 18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари,
ужи центар Вршца, близу поште. Тел.
064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул.
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а)
Повољно. Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима,
вода, канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска
43/1 стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру града у
Улици Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту код
„Виле брег“ и радијатор мало коришћен.
Тел. 064/375-94-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко
било“ погодан за узгој пчела, викендицу,
воћњак, ширина плаца 10 метара дужина
108метара. На плацу су дрва (липа и
багрем), пролази струја и вода. Тел.
062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
канализација, вода, гас, 2 струјомера,
или мењам за некретнину у Београду или
Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута
на пашњаку 6. класе у површини од
10 ари, уписана у КО Дупљаја у потезу
„Песак“, шума испред насеља Гребенац.
Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко
било, на плацу од 12 ари под воћем,
викендица има подкровље. Тел. 064/22296-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

центру Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел.
013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел:
064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и
064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у
Вршцу, приземни са нус просторијама
и гаражом, укљижен без дугова. Улица
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00
Викендица од 80 квадрата , 25 ара
плаца, вода, струја, укњижено, Николино
поље, Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 22748-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-1461.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62
m², стан је у приземљу, врло повољно Тел.
063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве
Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60
м²на плацу од 5 ари, тел013/807-809
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом центру
Вршца, 97m2, 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 једнособан намештен стан у
центру, има централно грејање, интернет,
кабловску. Тел. 060/350-30-60
Издајем стан у Хемограду, 50 m²
комплетно намештен! Слободан од 15.
априла. Цена 100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13
Потребна гарсоњера у Новом Саду за
две студенткиње. Понуде доставити на
телефон 064-66 58 849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен стан
у Београду, у близини Маракане. Тел.
062/403-127
Издајем двособан намештен стан у
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-127
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава Центра) Тел. 064/24608-32
Издајем пословни простор у ул.
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин.
Тел. 064/125-53-76
Издајем стан у кући, почетак Борачке
улице, засебан улаз, засебан струјомер,
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757 и 011/2676-826.
Издајем намештен стан у Београду, у
близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.
Издајем локал 35 m², Омладински
трг, иза Педагошке академије, повољно,
згодно за фризере и занатлије. Тел.
064/1704-999.
Издајем гарсоњеру на Војничком тргу
од 1. јуна, није намештена. Тел. 064/12261-29.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар.
Све је посебно без газде. Тел. 061/723-9359 или 013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан
у Београду (Мирјево), са терасом,
28м²(кабловска, интернет) звати после
17х. Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел.
063/72-56-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру
у Београду, код Ботаничке баште, за
студенте. Тел. 064/23-53-130.
Издајем намештену собу у центру
града, погодну за ученицу- студенткињу,
са централним грејањем. Тел. 013/834-065
и 064/296-0285
Издајем
четворособни
стан
у
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат,
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.
Издајем једнособан стан 47 квадрата
на Омладинском тргу у Вршцу. Тел: 063/2868-14
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић,
први спрат, комплетно намештен, погодан
за студенте.Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава центра).Тел: 064/2460832
Издајем стан у Хемограду, 50 m²,
комплетно намештен, слободан од 10.
августа. Цена 100 евра плус трошкови.
Тел. 064/823-93-13.
Издајем дворишни полунамештен стан,
без шпорета и веш машине, слободан од
1. августа. Тел. 064/157-29-48.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа
и Краљевића Марка, трећи спрат, лифт
и нова клима. Погодан за студенте. Тел.
064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 м2, иза
Педагошке академије, погодан за
занатлије, продавницу или намени по
жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у
близини болнице „Драгиша Мишовић“,
од 1. октобра. Тел. 062/403-127.
Издајем једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама.
Тел. 834-975.
Издајем нов једноипособан стан
у Новом Београду (Ледине), на дужи
период, цена 200 € плус комуналије.
Одлична веза са Београдом и Земуном.
Тел. 065/299-78-01.

РАЗНО
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел.
013/2839-461
Продајем пржионицу за кафу комплетна,
са целом опремом. Продајем кола опел
омега, регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37
Дајем
часове
енглеског
језика
основцима и средњошколцима. Повољно.
Тел. 069/62-66-99
Услужно радим дизајн, припрему за
штампу, слике по поруџбини. Повољно.
Тел. 069/62-66-99 и 063/74-22-013
Радила бих по кућама домаће послове и
помагала старијим особама. Тел. 069/62-6699 – 013/835-129
Продајем оргинал Вилерове гоблене,
патике „дијадора“ бр 42, стару машину
за шивење „Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
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
Продајем балконска врата, дупло
стакло „Словенијалес“ некоришћена. Тел.
013/837-631 и 064/280-58-62
Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ762, тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100€. Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ99,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
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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. 064/123-17-56
Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ на
чврсто гориво, шамотна „Горење“. Тел. 805095
Продајем кауч, бицикл, хармонику,
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто приколицу,
зимске ауто гуме. Тел. 063/275-986
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 ракију од кајсије, шљиве,
грожђа и од виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Дводелна судопера, комбиновани
креденац за трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два сточића за
телевизор, комода за постељину. Тел.
061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“ цена по
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кровни носач за кола, буре за
нафту од 200 литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124.
Продајем дечија колица, тепих стазу,
бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем : 4 кауча, сто са 4 фотеље,
ормане за одела, комп. Сто, комоду, тепихе,
пл. шпорет, 2 витрине, машину за шивење,
веш машину. Тел. 013/834-891.
Пекарска пећ за продају. Тел. 064/19790-69.
Продајем
очувану
тракторску
приколицу, марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, сто
и столице, огледало са ормарићима за
купатило, туш кабину, хармоника врата,
витафон и решо на плин. Тел. 065/803-1606.
Продајем шалоне 140х140, шалони
220х140, прозор са вакум стаклом 60х60,
прозор 80х60 са шалоном, тучану каду
90х90. Тел. 064/121-62-62.
Осб плоче за подашчавање кровова,
цена 296 дин м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.
Продајем 60 ари на
брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210.
Продајем зидну панел грејалицу на
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.
Продајем фотељу, лежај, шиваћу
машину, дрвени регал, плински решо,
електрични шпорет комбиновани и
кухињске елементе. Тел. 064/186-52-44.
Купујем половну, исправну мешалицу за
бетон. Тел. 013/401-210 и 060/74-01-210.
Косим и крчим траву са тримером. Тел.
064/19-55-269.
Продајем четири бицикла брзинца,
три пони бицикла, кућу у Југ Богдана 48,
веш машину, фрижидер, корпу за мерење
свиња, ауто приколицу. Тел. 013-28-32-536.
Продајем шпорет на дрва, тучану пећ на
дрва „Крека-весо“. Повољно. Тел. 065/87844-10.
Продајем потпуно нов котао на чврсто
гориво са косим ложиштем 25kw „УНИКО“

Ковачица, плус пумпа. Под гаранцијом је.
Тел. 062/80-46-504.
На продају цвеће лале, већу и мању
количину, преко 1000 комада доносим
кући. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.
За продају веш машина „Горење“
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5 година
стара, цена 100€, и „Обод“ Цетиње старије
производње. Обе потпуно исправне, као
и машина за сушење веша „Електролукс“
Немачка цена 50 €. Тел. 064/429-06-14.
Уступам породичну гробницу на
Православном гробљу у Вршцу – уз
договор. Тел. 013/401-210 и 060/740-12-10.
Продајем кауч, дводелну судоперу,
трпезаријски орман, комоду за постеqину,
мали прозор 60х60 са шалоном два ТВ
сочића. Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа плам“ Врање 7
kw, коришћена у добром стању. Цена 60 €
. Две ел. плафоњерке (руске производње
“Иколајн“) Тел. 064/456-59-19.
Продајем фрижидер, балоне за
ракију(обучени), кауч, викендицу на
ватинском путу. Тел. 806-158.
Продајем дечији креветац . Тел 065/54053-90
Продаје се столарија са вакум стаклом
и алуминијумским дихтлајснама, столарија
је половна и дрвена. Продаје се шиваћа
машина са постољем “Хауман“. Може
замена за огревно дрво. Тел. 061/111-28-21
Продајем виолину и гоблене (Вилерове).
Тел. 062/32-98-12.
Продајем апарат за циркулацију са свом
пратећом опремом цена 6.000 дин. Sonic
Pep 20BTE слушни апарат са гаранцијом
годину дана мало коришћен, цена 10.000
дин. Тел. 060/483-09-80 или 061/604-96-46.
Биљни мелем „Станил“ против шуљева,
оједа и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.
Продајем
тракторску
приколицу
марке „Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип,
резервни точак, уредна документација,
очувана и гаражирана, у Куштиљу. Тел.
021/636-97-26.
На продају бојлер на струју 80 л.
Поклањам лабрадора, стар 8 година,
вакцинисан, чипован, одржаван, због
малог простора у дворишту. Тел. 833-042 и
064/28-05-881.
Помагала бих старијој особи. Тел.
064/28-80-347.
Све грађевинске радове (зидање,
бетонажа,
малтерисање,
кровне
конструкције ...) изводим квалитетно и
повољно. Тел. 061/265-62-04.
Продаје се скутер piaggio Hexagon 180
цм³, веома очуван, 2005. год. гаражиран,
црвене боје аутомацки мењач, мало
прешо, сервис урађен, ветробран, наслон
за седиште, аларм, церада. Хитно! Тел.
064/510-50-66.
Осб
плоче
за
подашчавање
кровова,цена 296 дин м2.Тел.062-437-236
Хитно потребни мајстори за сечу ораха.
Тел. 064/390-62-76.
Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw.
1999 еур. Број седишта 5. Сива металик,
први власник.Тел: 060/0290-111
На продају луковице лале 8 дин. комад
и зумбула 5 динара комад, балконска
врата „Словенијалес“ некоришћена дупло
стакло, цена 40€. Тел. 837-631 и 064/- 28058-62.
Продајем виљушкар на електро погон..
Tel. 064/129-73-23.
Кошење траве, одржавање свих
травнатих површина, крчење дворишта
тримером. Тел. 064/19-55-269.
Продајем 7м² бродског пода. Тел.
060/022-01-28
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу пећи, спаваћу собу са трокрилним
шифоњером. Тел. 833-294 и 061/217-68-26.
Женско штене Малиное старо 4 месеца
на продају. Тел. 064/700-24-94.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући
или стану. Тел. 064/28-10-216.
Продајем два двокрилна дрвена

прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена по
договору. Тел. 064/163-01-18.
На продају палме у саксијамаи стеге
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Купујем половни фрижидер за кућне
потребе. Тел. 061/256-23-96.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно)
и агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне
и у одличном стању. Машину за сушење
веша. Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл
„рог“ женски, дрвени креветац, плински
сат контролни, бутан боца пуна 3кг,
роштиљ на струју, мушке и женске патике
и ципеле, точкови 28-86 за бицикл. Тел.
064/168-58-94
На продају Голф 4, бензинац. Тел.
064/164-14-61
На продају Алфа камин на чврсто
гориво и две палме старе петнаест година.
Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 064/42-68229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са
бојлером за грејање воде и левковима за
клање. Тел. 063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 063/187167-3.
Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000
км. Тел. 064/186-52-44.
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007.
годиште, купљена у Србији, Вршцу,
регистрација до јуна 2019. 132000км Тел:
0600805618
Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада,
155/70 R13. Тел. 064/1865244.
Продајем житну сејалицу 18 реди
запрежна преправљена за трактор.
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајме агрегат за струју 1 kw, та
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по
договору. Тел. 061-166-702.
Продајем ловачку пушку Бајкал само са
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада,
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.
На продају 2 трокрилна прозора,
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома
повољно.Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м,
питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску
пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел.
062/32-98-12.
Продајем уџбенике за 3. разред средње
школе. Тел. 064/128-19-55
Продајем пиштољ „Берета“, први
власник, очуван, само лицима са дозволом.
Буре за нафту од 200 л, кровни носач за
аутомобил. Тел. 837-124.
На продају нов ТВ Вивакс, лед екран,
109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-09.
Продајем два кауча (2000 и 3000 динара)
и тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 062/32-98-12.
Продајем орман двокрилан 2 ком, кауч
4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 ком, комоде
2 ком, писаћи сто, плински шпорет, шиваћу
машину „Багат“, веш машину „Горење“. Тел.
013/834-891 и 063/760-51-54.
Купујем собна дрвена врата, балконска
врата са две стране квака, металан
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65.
Продајем трокрилни регал дрво
са огледалом и ципеларник. Цена по
договору. Тел. 066/411-496.
На продају пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом и трофазни електромотор.
Цена по договору. Тел. 066/411-496.
Продајем плински бојлер и плинску
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Купујем плинске неисправне бојлере
због делова и плинске пећи. Тел. 013/861419 и 063/ 482-418.
На продају врата собна 3 комада, врло
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан.
Тел. 064/280-58-81.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел.
063/482-418 и 861419.
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила око окућница и
викендица,
гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду. Тел.
013/806-872 и 060/0806-872.
Продајем веома добар цреп „велика
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.
Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила окућница и
викендица.
Гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду.Тел:
060/0806-872
Продајем бетонске цеви за ћуприје
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел:
065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ
на струју, контролни сат за плин, „рог“
женски бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“,
„фићу“, гуме спољне за бицикл, патике
нове бр. 45 и 43, рошуле за децу. Тел.
064/168-58-94.
Радила бих и бринула о старијој женској
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике
и физике за гимназијалца и основца. Тел.
063/80-125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без
кабине и сетвоспремач запремине 1,90
корпу за трактор, шалоне за прозоре
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач
210 л. дечји креветац са мадрацем 1
постељина гратис. Тел. 062/600-447 и 826396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел.
063/733-92-47.
На продају 2. ТВ пријемника 41х31
и 55х42 исправни, бренери за варење,
телефони фиксни 3 ком, радио касетофон
4 ком, кожни кофер, усисивач 2 ком, све
исправно. Тел. 064/168-58-94.
Потребна жена за помоћ у кући. Тел.
064/168-58-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена
25 €. Тел. 837-631 и 064/285-862.
Продајем цитроен C4, произведен
године 2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587
cm³/80 kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао
196.000km, регистрован. Тел. 062/1175-5955.
Продајем врата за фијат крому (пасује
и за ланчију) и разне делове за исти. Тел.
013/401-210 и 060/740-12-10.
Косим зелене површине косачицом и
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.
Изводим у шетњу ваше псе, са
задовољством и пуно љубави. Волим
животиње и мислим да су нам они добри
пријатељи. Нећете погрешити ако их мени
поверите. Сат времена 200 динара. Тел.
013/807-873
Продајем Југо 55, регистрован до
октобра, годиште 2003. у одличном стању,
први власник. Цена по договору. Тел.
064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел.
062/18-365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор
за југа- заставу у врло добром стању. Тел.
064/163-01-18.
На продају фијат пунто 1.2, бензинац,
60 кс, клима, прва регистрација март 2003,
прешао 119.000 км, 5 врат. Тел. 064/26-40857.
Продајем круњач, круни и меље,
електрични. Тел. 064/128-43-34.
Продајем електрични грил, мало
коришћен под гаранциојом, лак за
коришћење и за одржавање. Цена 3.200.
Тел. 064/917-47-77 и 061/609-79-17.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 315, 5. АВГУСТА 1994.

НОВЕ ТЕЗГЕ НА БУВЉАКУ
Да је већ сада вршачки бувљак недовољан да прими све
продавцепрепродавце најбоље се види из тога што су се бувља,
сточна, и житна пијаца спојиле у једну. Стога ће, што је предвиђено
радом Комуналног предузећа Други октобар за ову годину, ускоро
житна и сточна пијаца бити измештене у Делиградску улицу, иза
Кланице. Што се тиче бувљака, купљено је још 80 тезги, а у зависности
од средстава биће изграђене и надстрешнице за 80 до 120 тезги.
Тиме ће продавци добити бољи простор за излагање робе, а купци
ће бити поштеђени шетњи по барама уколико желе да виде робу

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 (138)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
која је сада добрим делом изложена на земљи или импровизованим
тезгама. У плану је и коначна изградња квалитетног санитарног
чвора на овом, четвртком и викендом, најпосећенијем делу града.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 315, 5. АВГУСТА 1994.

СЈАЈ СА СЕНКОМ „НИСКОГ“
УДАРЦА

-Овогодишњи Међународни фолклорни фестивал у
организационом и маркетишком смислу знатно је успешнији
од лањског, казује председник Алексић. Илуструју то подаци о
бројнијем учешћу ансамбала, масовности посматрача такмичарског
и ревијалног програма, презентација манифестације у медијама
и широк одјек у јавности. О домету Фестивала а самим тим и
Вршца као седишта културних збивања европског нивоа, казују и
чињенице да су тродневна надметања играча, певача и музичара
пратили бројни реномирани гости попут председника Владе Србије,
неколико дипломатских представништва, културних и пословних
институција као и Принц Томислав Карађорђевић. Додуше, неки
недостаци у организационом погледу су се појавили, но на време
су уочени и отклоњени, што је гаранција да ће „Вршачки венац ´95“
бити још успешнији.
-Штосетичеманипулацијеујавностиоразлозимамогнеприсуства
чину отварања Међународног фестивала фолклора, додаје први
човек Вршца, истина је да сам поздравну реч упутио са свечане бине
са закашњењем, али из
оправданих разлога.
Наиме,
уочи
отварања
дошло
је до полемике и
провокација између
чланова ансамбала из
Грчке и Македоније
по питању истицања
заставе
бивше
Југословенске
Републике. На срећу
нађен је компромис и
све се добро завршило.
- По окончању
тих
непријатности,
изненада
су,
ненајављени, стигли
угледни гости
из
Београда међу њима и
отправник Швајцарске
амбасаде. Као први
грађанин било је
нормално
да
им
укажем дужну пажњу.
Једноставно, на два
места
истовремено
нисам могао да будем.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање
народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула.
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару.
- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање
варошког заступништва.
Вршац беше подоста опасна
позиција за мађарску војску.
Са три стране ливадама и
виноградима окружен, он
беше веома опасан и то, што
су, као што је већ споменуто, и
становници Вршца у неколико
припадали српској странци, те
се је бојати било и од њиховог
нападаја с леђа. Но, као што
се могло очекивати, коњица и
редовна војска, под водством
изученог штабног официра,
победише непријатеља, који је
био већином неуређен и под
водством невојничких вођа.
Оставивши
већи
део
вршачке народне гарде у месту,
да пази на тамошње Србе и да
угуши евентуални устанак,
Бломберг са 4 ескадрона
коњице, 4 кумпаније пешака,
са страним, овде улогореним
народним гардама и са 2
топа, којима су руковале
топџије арадске народне
гарде – изађе панчевачким
друмом непријатељу на сусрет.
Мађарске сила износила је
преко 1000 људи, дочим су
Срби бројали на 3000 глава.
Први
судар
био
је
неповољан по Мађаре. Једно
одељење Народне гарде, које
је било постављено у Павлишу,
на друму што води ка Вршцу,
беше лоше среће. Опкољено
Павлишанима, оно је скоро
до ноге потучено. Но зато се
права битка свршила сјајно
по Мађаре. Чим сагледаше
варош, Срби се осуше на њу
бесуспешном пуцњавом из
топова. Топови су им стајали у
једној дољи код Павлиша, отуда
су ђулад летела чак на циглане
код некадање немачке дударе.

Ову канонаду отпоздравише
Арађани са толико бравуре,
да су већ са првим мецима
уништили два противничка
топа. Други опет метак
порушио је рогаљ од крчме
на друму код кеверишког
потока, коју су Срби били
посели. Бој није трајао дуго.
После кратке пуцњаве, улица,

коју су се повлачили на десно,
нападну
непријатеља
од
Павлиша, а хусари, који су се
ширили на лево, нападну га с
друге стране које с бока, које
с леђа. На то се непријатељ
збуни и потражи заклон у
оближњем кукурузима. Но
пешадија и народна гарда из
Липова и Ст. Андрије погоди га
овде, те тако му се узмицање
претвори у просто бежање без
сваког реда. Око 2 часа битка
беше готова. Победа је била
савршена.
Од
Мађара
падоше
наредник Јосиф Клир, коме
је на самом разбојишту, пре
но што је издануо предат
потпоручнички декрет, па

1) Оно место на панчевачком друму, где су сахрањени погинули Срби,

онда каплар, Мартин Крецук
и војник Мартин Марек, све
сами улани, затим један каплар
хановерских хусара и 17 људи
из народне гарде, заједно
с
капетаном
ст.андрејске
народне гарде, који изгибоше
у Павлишу. А када је 12. и 13.
разгледано разбојиште, нађено
је 350 мртвих непријатеља, и то
305 на самом разбојишту, а 45
по ритишевском пољу, умрлих
које од рана, које од јаке жеге.
Међу мртвима нађен је и вођа
Србијанаца, Тадић. Он је пао
крај једног топа 1).
Заробљеника,
који
допадоше Мађара, било је 169,
а од ових 120 само Србијанаца.
Међу
заробљеницима
беху и вође Којић и оба
Станимировића.
Још
је
непријатељ изгубио и 4 топа, 2
кола за барут, млоштво оружја,
готове патроне и преко 200
топовских ђулади. Осим тога
отете су и 3 заставе. На двема
заставама беше овакав српски
натпис: „На ноге браћо! Само
слога Србина спашава. Живела
слобода!
“Трећа
застава
била је црно жута и имала је
ћесарска обележја. Сутрадан
сви заробљеници однешени
су на млоги коли у Тамишград.
Тамо су 18. Станимировић
и
Којић,
на
заузимање
владиног комесара, доцнијег
министра правде, Буковића,
статаријалним
судом
као
велеиздајници осуђени на
вешала. Ова пресуда је 19.
доиста извршена. Остали
заробљеници бачени су у
тавнице по Тамишграду, Араду,
и по чанадској и бикишкој
жупанији.

обележено је једним крстом.
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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
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На основу чланa 101. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“ бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Сл. лист Града Вршца“
бр. 10/2017), а у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе
и интереси грађана Града Вршца у области спорта („Сл. лист Града Вршца“ бр. 07/2018), Градско веће Града Вршца, дана 27. августа
2018. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 2018. ГОДИНИ
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Град Вршац ће финансирати посебне
програме, којима се задовољавају потребе и
интереси грађана на територији града Вршца
у области спорта у 2018. години и то за:
1.
обезбеђивање услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,
2.
унапређење
заштите
здравља
спортиста и обезбеђивање адекватног
спортско-здравственог
образовања
спортиста, посебно младих, укључујући и
антидопинг образовање и
3.
спречавање
негативних
појава
у спoрту (допинг, насиље и недолично
понашање, намештање спортских резултата и
др.).
ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА
РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
У буџету Града Вршца за 2018. годину,
предвиђена су средства у износу од 2.270.000
динара за потребе финансирања посебних
програма у области спорта путем јавног
позива.
КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ
Одобравање посебних програма вршиће
се у складу са Правилником о одобравању и
финансирању програма односно пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана Града Вршца у области спорта, а
право подношења пријаве имају организације
у области спорта које испуњавају следеће
услове:
1.
да буде регистрован у складу са
Законом,
2.
да буде уписан у националну
евиденцију у складу са Законом,
3.
да искључиво или претежно послује
на недобитној основи, ако Законом није друк
чије
одређено,
4.
да има седиште на територији града
Вршца,
5.
да је директно одговоран за припрему
и извођење програма,
6.
да је претходно обављао делатност
најмање годину дана,
7.
да испуњава, у складу са Законом
о спорту, прописане услове за обављање
спортских
активности и делатности,
8.
да располаже капацитетима за
реализацију програма,
9.
да је успешно реализовао одобрени
програм, односно пројекат, уколико је био
носилац програма ранијих година,
10. да буде члан одговарајућег надлежног
националног гранског спортског савеза
преко кога се остварују општи интереси у
области спорта, односно признатог од стране
Спортског савеза Србије.
Пријаве посебних програма се
разматрати уколико је подносилац:

неће

1.
у поступку ликвидације, стечаја и
под привременом забраном обављања
делатности;
2.
има блокаду пословног рачуна у
тренутку закључења уговора о реализацији
програма и
пребацивања (уплате) буџетских средстава
на рачун, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања;
3.
у последње две године правноснажном
одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским
пословањем, коришћењем имовине, раду са
децом и спречавањем негативних појава у
спорту.
Предлог посебног програма мора да
испуњава следеће критеријуме:
1.
да доприноси задовољавању потреба
и интереса грађана у области спорта на
територији града Вршца,
2.
да је у складу са Законом о спорту и
Правилником о одобравању и финансирању
програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана
Града у области спорта,
3.
да има значајан и дуготрајан утицај на
развој спорта на територији града Вршца,
4.
да је у складу са условима,
критеријумима и циљевима наведеним у
јавном позиву,
5.
да ће се реализовати у текућој години,
6.
да
предвиђа
ангажовање
одговарајућег броја учесника у програму и
потребне ресурсе за
реализацију програма и да не постоји
никаква сумња у могућност реализовања
програма и
7. да је, по правилу, предвиђено фазно
финансирање програма.
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Одобрени
посебни
програми
се
финансирају, у целини или делимично и у
висини и под условима који обезбеђују да
се уз најмањи утрошак средстава из буџета
јединице локалне самоуправе постигну
намеравани резултати.
Посебни програми се финансирају
једнократно или у ратама, у зависности од
временског периода за реализацију програма.
Дозвољава се достављање више предлога
програма истог носиоца, али се може
одобрити само један.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА
ДОСТАВИТИ
Подносилац предлога посебног програма је
обавезан да достави следећу документацију:
1.
пропратно писмо у коме су наведене
најосновније информације о организацији
и предложеном посебном програму (назив,
време трајања, финансијски износ тражених
средстава) и које је потписало лице овлашћено
за заступање организације,
2.
предлог посебног програма поднет

на утврђеном апликационом формулару –
Образац 4, читко попуњен, језиком и писмом
у службеној употреби и
3.
изјаву о партнерству уколико
постоји таква врста сарадње, на утврђеном
апликационом формулару – Образац 7 (
Изјава о партнерству треба бити потписана и
достављена уз апликациони формулар за све
кључне партнере на посебном програму)
Образац предлога посебног програма и
документација која се доставља уз предлог
програма морају да буду попуњени и
достављени у два примерка, а образац
предлога програма треба да буде достављен
и у електронској форми.
Рок за подношење посебних програма је
15 дана од дана објављивања јавног позива,
односно до 11. септембра 2018. године, до
15,00 ч на писарници Градске управе Града
Вршца.
Документација неопходна за писање и
подношење посебног програма и то: Образац
4 - Предлог посебног програма којим се
задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта; Образац 7 - Изјава о
партнерству и Правилником о одобравању и
финансирању програма односно пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана Града Вршца у области спорта
преузима се са званичног сајта Града Вршца,
www.vrsac.com.
Документација се предаје на писарници
Градске управе Града Вршац у запечаћенј
коверти, заштићеној од оштећења која могу
настати у транспорту, препорученом поштом,
куриром или лично, на адресу Град Вршац,
Трг победе 1, 26300 Вршац.
Предња страна коверте са конкурсном
документацијом мора садржати следеће
податке:
1.
наслов „Посебни програм којим се
задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта - не отварати“, (преписати
текст под наводницима на коверту),
2.
назив подносиоца посебног програма,
3.
адреса подносиоца програма,
4.
контакт
телефон
подносиоца
програма и
5.
назив посебног програма са којим се
аплицира на јавном позиву.
Додатне информације се могу добити путем
телефона 063 255 589 или слањем електронске
поште на sportvrsac@gmail.com
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Вршац
Градско веће
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић с.р.
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ОФК ВРШАЦ ТРИЈУМФОВАО У 2. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ ПРОТУТЊАЛИ НОВИМ САДОМ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (НС) - ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:1)
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ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 2. КОЛО
Јединство (В) - Раднички (Б) 		
Стрела – Дунав 			
Војводина (Ц) - Партизан (У)
Вултурул - Југославија 		
Долина - Јединство Стевић 		
Војводина (С) - Борац (Ст) 		
Црвена звезда - Партизан (Г)
Полет - Потпорањ 		
Слога (БНС) - Спартак 1911 		
1.Потпорањ
2
2.Борац (Ст)
2
3.Партизан (У)
2
4.Партизан (Г)
2
5.Јединство (В) 2
6.Слога (БНС)
2
7.Спартак 1911 2
8.Јединство Стевић 2
9.Стрела
2
10.Раднички (Б) 2
11.Долина
2
12.Југославија
2
13.Вултурул
2
14.Црвена звезда 2
15.Војводина (Ц) 2
16.Дунав
2
17.Полет
2
18.Војводина (С) 2

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

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

+7
+4
+4
+12
+1
+1
+3
+1
+1
+1
+1
0
-2
-4
-3
-5
-7
-15

1.ТСЦ 		
2.Војводина
3.Раднички (З)
4.Раднички (СМ)
5.Железничар
6.Пролетер (НС)
7.Омладинац
8.Борац (НС)
9.РФК Н.С. 1921
10.Раднички (С)
11.ОФК Вршац
12.Хајдук 1912
13.ОФК Бачка (БП)
14.Петар Пуача
15.Динамо 1945
16.Бачка 1901

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0

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

+9
+6
+4
+4
+2
+2
+1
0
0
-2
-1
-5
-3
-4
-5
-8

Погађа и асистира: Жељко Жерађанин (ОФК Вршац)
ОФК Вршца у припремном периоду,
постигао свој други погодак ове сезоне.
Шеф стручног штаба Ненад Мијаиловић

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (НС) - ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:1)

био је задовољан исходом:
- Пресудила је наша невероватна
жеља за победом. Посебно ме радује
дисциплина у игри и све наглашенији
тимски дух. У наредном колу очекујемо
екипу Дунава из Старих Бановаца која
годинама уназад игра запажену улогу у
српсколигашком каравану. И даље не знам
колике су могућности нашег тима, али
докле год будемо имали прави однос као
у предходним мечевима, ја сам оптимиста.
Битно да и даље стојимо чврсто са ногама
на земљи, закључио је Мијаиловић
Меч ОФК Вршац - Дунав игра се у суботу
на Градском стадиону са почетком у 16:30
часова.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

КВАЛИТЕТНА ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 2. КОЛО
Хајдук 1912 - ОФК Вршац 		
ОФК Бачка (БП) - Раднички (СМ)
Раднички (З) - Динамо 1945 		
Раднички (С) - Петар Пуача 		
Пролетер (НС) - Омладинац 		
Железничар - РФК Н.С. 1921
Бачка 1901 - ТСЦ 			
Борац (НС) - Војводина 		

Фудбалери Вршца остварили су
прву победу на гостовањима ове сезоне
савладавши Црвену звезду без примљеног
поготка. Меч у Новом Саду био је врло
сличан дуелу из првог кола када је тим
тренера Ненада Мијаиловића убедљиво
славио против Бачке. Прилике за ОФК
Вршац низале су се од самог почетка
утакмице, али све до финиша првог
полувремена мрежа ривала није се тресла.
Најближи поготку био је Сава Балан када
је погодио пречку. Коначно, два минута
пре краја првог дела утакмице, Жељко
Жерађанин је на ефектан начин довео
Вршчане у вођство, прецизним ударцем са
дистанце савладао је Главичанина.
У другом полувремену домаћи су
дали све од себе да се резултатски врате,
међутим Данило Ђулчић био је на висини
задатка у свим тешким ситуацијама
по његову мрежу. Победа ОФК Вршца
обезбеђена је у 69. минуту, најбољи
играч утакмице Жерађанин, одлично је
продро по десном крилу, упутио идеалан
центаршут Ивановићу, а најбољи стрелац

Нови Сад, игралиште Црвене звезде, судија: Душан Белић (Зрењанин), стрелци:
Жерађанин у 43, Ивановић у 69. минуту
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Главичанин, Стајић, Исаиловић (од 46. Игњић), Рајковић, Лазовић,
Рађен, Бубњевић, Милић, Стоицев (од 59. Томић), Зечевић, Илијин (од 72. Маријановић)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, Петрић, С. Благојевић, Жерађанин (од 88. Станков),
Ивановић, Левићанин (од 67. В. Благојевић), Божић, Мандић (од 79. Белић), Лазевски,
Балан.
Играч утакмице: Сава Балан

3:2
5:2
0:2
4:3
3:1
1:4
0:0
0:3
1:0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 2. КОЛО
Цемент - Раднички (НП) 		
Раднички (СМ) - Динамо 1945
Братство 1946 - ЧСК Пивара
Хајдук 1912 - Младост 		
Бачка 1901 – Србобран 		
Црвена звезда - ОФК Вршац
Дунав - Раднички (ЗР) 		
Борац - Железничар 		
Омладинац - Кабел 		

ВРШАЧКА КУЛА

ОБРАДОВИЋ ОБРАДОВАО УЉМАНЕ И ВЛАЈКОВЧАНИ
СИГУРНИ, ПОТПОРАЊЦИ ПОВЕЛИ ТРКУ
ВОЈВОДИНА (ЦРЕПАЈА) - ПАРТИЗАН (УЉМА) 0:2 (0:1)

Црепаја, судија: Борис Цвитак (Панчево), стрелци: Обрадовић у
10. и 69. минуту
ВОЈВОДИНА: Шарац, Коцевић, Кастратовић, Остојић, Николић,
Стајић, Алексић, Новаков (Ђерфи), Милић (Васић), Атанасков,
Митрески (Латовљев).
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Танасић, Ђорђевић, Нуридини
(Пандуревић), Побра (Јанковић), Николин (Бањаш), Радосављев,
Војнов, Колак, Обрадовић, Миливојев.
Убитачна контра и сигурна реализација Обрадовића донели
су Уљмане вредну победу у Црепаји. Домаћи су имали предност
у поседу лопте, али њихова иницијатива није крунисана чак ни
изгледном приликом.

.

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - РАДНИЧКИ (БАРАНДА) 3:2 (2:1)
Влајковац, судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци: Ћургуз
(аутогол) у 8, Калин у 30, из једанаестерца, Ангеловски у 71. минуту
за Јединство, Старчевић у 44. и 79. минуту из једанаестерца
ЈЕДИНСТВО: Радивојев, Попов (Ангеловски), Ракитован, Москић,
Милентијевић (Живанов), Балог, Ђурђевић, Бирђан, Рошуљ, Калин,
Станојловић (Костадиновић).
РАДНИЧКИ: Лабус, Лазин, Радојев, Веселиновић (Кнежевић),

Ћургуз, Јовановић, Старчевић, Ђого, Милованов (Стојковић),
Добрић, Цукић.
Влајковчани су славили у премијерном мечу на свом терену и у
ефикасној утакмици надиграли госте из Баранде. Неспретни Ћургуз
погодио је сопствену мрежу у почетној фази меча и довео домаћи
тим у вођство, да би Калин поготком из пенала практично трасирао
пут ка победи. Гости су поготком у финишу вратили неизвесност,
али је тренер Влајковчана Бата Ракочевић имао решење, у игру је
увео расположеног Ангеловског који је постигао трећи погодак за
јединство и решио питање победника. Гости су у финишу смањили
голом из оправдано досуђеног пенала.

.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО ВАНРЕДНО 3. КОЛО
Спартак 1911 - Јединство (В)		
Потпорањ - Слога (БНС)		
Партизан (Г) - Полет		
Борац (Ст) - Црвена звезда		
Јединство Стевић - Војводина (С)
Југославија - Долина		
Партизан (У) - Вултурул		
Дунав - Војводина (Ц)		
Раднички (Б) - Стрела		

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

Б О КС
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

МЛАДИ ВРШЧАНИ У КАМПУ ЗА ПЕРСПЕКТИВНЕ БОКСЕРЕ
Камп за перспективне боксере и
школа олимпијског бокса на Златибору у
организацији Боксерског савеза Србије
одржани су од 20. до 29.августа. На кампу су
учествовала и два млада боксера из Вршца,
Лазар Вукашиновић и Вук Павловић из Бокс
клуба Гард
На кампу је учествовало око 80
перспективних боксера и 10 тренера..
Тренерски састав је предводио Драган
Васиљевић из БК Лозница а члан стручног
тима био и тренер БК Гард Стево Павловић.
- Позив за чланове нашег клуба, и мене
као део тренерског кадра, уследио је након
вишегодишњих успешним наступима
наших такмичара на првенствима Србије и
Војводине. И ове године су наши чланови
освојили одличја на државном првенству:
Сандра Маран злато у сениорској, Вук

Павловић сребро а Лазар Вукашиновић
бронзу у јуниорској конкуренцији. На
кампу који је окупио младе наде племените
вештине учествовали су Лазар и Вук који
су били добро физички и кондиционо
припремљени те су били у најквалитетнијој
групи учесника кампа.Задовољан сам
њиховим залагањем и радом али увек
има места за побољшање и радили смо
на отклањању одређених недостатака.
Стручни тим чинили су тренери из клубова
из целе Србије: Београда, Ниша, Ваљева,
Лознице, Краљева, Панчева и Вршца. Наш
задатак је био да са учесницима кампа
прођемо основе школе бокса и исправимо
недостатке у базичној техници, рекао је
Стево Павловић тренер вршачких боксера.
Ово је била одлична провера и припрема
за вршачке боксере које у септебру очекује

турнир Златна Чивија у Шапцу а потом и
Првенство Баната које ће се одржати у
Кикинди.
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