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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

У години када је на испит стављен опстанак човечанства, 
Хемофарм је истрајао на линији одрживог развоја – сачувао је 
здравље и одбранио поверење уз поштовање одговорног односа 
према ресурсима и окружењу. Током пандемијске 2020. године, уз 
максималну посвећеност 3.800 запослених и рада у четири смене, 
компанија је успела да оствари рекордну производњу  и  обезбеди  
сигурно снабдевање најквалитетнијим лековима свих тржишта на 
којима Штада послује, резиме је тек објављеног Хемофармовог 
Извештаја о одрживом развоју за 2020.

Најновији извештај под називом „Са нама живот побеђује“  
конципиран је као део триптиха 2019-2021. са циљем да се 
илуструје кретање свих параметара пословања и одрживости 
компаније уочи, током и након пандемије. Овога пута папир 
од прерађеног памука послужио је компанији Хемофарм да на 
њему одштампа свој нови извештај и на тај начин додатно укаже 
на значај рециклаже, поновне употребе сировина и циркуларне 
економије.

„Осим борбе за здравље људи, пандемија ковид-19 показала 
је да је управо брига о томе колики отисак својим деловањем 
остављаш на друштво и средину у којој живиш, један од 
најважнијих доприноса јавном здрављу. Када је реч о пословању 
Хемофарма у ударној пандемијској години, ми смо наставили да се 
крећемо узлазном путањом одрживости. Од 6,5 милијарди таблета 
и других форми које смо произвели, чак 83 одсто смо упаковали 
у амбалажу од рециклираног картона. Лансирали смо 17 нових 
брендова, а успешне аквизиције које је Штада спровела,  за нас  су 
значиле интеграцију нових производа и проширење портфолија. 
Најважније од свега, успешно смо одбранили здравље друштва. 
Личним примером смо показали шта значи одговорно пословање 
у  кризним  временима, а одрживи развој је управо зато битан – 
он, пре свега, значи одговорност према запосленима, друштву  и 
заједници“, поручио је др Роналд Зелигер, генерални директор 
Хемофарма.

Према речима сталне координаторке Уједињених нација 
у Србији Њ.Е. Франсоа Жакоб, одрживи развој, борба против 
климатских промена и неједнакости за бољи живот свих, 
заједничка су одговорност државе, грађана, приватног сектора 
и локалне самоуправе. „Овај Извештај је позив на акцију читавог 
приватног сектора да усвоји универзалне принципе и стандарде 
одрживог развоја о људским и радним правима, правима заштите 

околине и борби против корупције. Трансформација нашег 
економског модела према одрживости не може да се догоди без 
пуног доприноса приватног сектора, укључујући банкарство, 
осигурање, грађевински сектор. УН су посвећене подршци 
Србији на овом путу ка просперитетној будућности – подстицање 
иновација и дељење најбољих пракси, откључавање вредности 
пословања и нових могућности, изградња пословне отпорности 
и омогућавање дугорочног одрживог раста и благостања. Надам 
се да ће велике и мале компаније предузети амбициозније и 
свеобухватније акције у свом пословању и ланцима вредности, 
истовремено градећи нове мисије за своје тимове и запослене 
и постављајући циљеве у складу са међународним стандардима 
и националним амбицијама“, рекла је на представљању новог 
Хемофармовог Извештаја о одрживом развоју Њ.Е. Жакоб.

Свој јубиларни 60. рођендан Хемофарм је обележио слоганом 
„Са нама живот побеђује“, а том приликом посебна захвалност 
исказана је према колегиницама и колегама у производњи 
који су представљали „тихе хероје“ пандемије. Они су заједно 
са здравственим радницима и фармацеутима били први стуб 
одбране од пандемије, а њихову одговорну мисију Хемофарм 
је подржао и кроз значајне донације медицинске опреме 
здравственим установама у срединама у којима послује (Србија, 
БиХ и Црна Гора).

Додатни показатељи о пословању Хемофарма у 2020. години:
- Од око 3.800 запослених већину чине жене – чак 54 одсто, а 

оне су и већински заступљене у руководству компаније. Наравно, 
жене и мушкарци у Хемофарму једнако су плаћени за исте послове 
које обављају. 

- Током ударног периода пандемије, обезбеђена је посебна 
стимулација за запослене који су радили у зонама појачаног 
ризика.

- Наш портфолио додатно је порастао (410 производа) и 
покрива чак 13 од 14 фармакотерапијских група.

- Око 83 одсто наших производа упаковано је у амбалажу од 
рециклираног картона. 

- Управо употребом рециклираног картона остварена је 
уштеда електричне енергије од 34 дана коришћења и воде за 28 
дана, а сачувано је и додатних 13.433 стабла.

- Донација 110 монитора за праћење стања пацијената, вредних 
скоро 400 хиљада евра, за јачање институција јавног здравља у 
Србији и рад лекара, медицинског особља и фармацеута. 

- Запослени су прошли 7.555 интерних и екстерних обука и 
остварили 15.110 сати едукације.

- Ментори из Хемофарма инвестирали су у развој будућих 
професионалаца укупно 714 радних сати волонтерског рада, што 
је око 18 радних недеља или 90 радних дана.

- Хемофарм фондација реализовала је скоро 80 активности из 
области здравља, образовања и културе, кроз 137 партнерстава 
са институцијама и организацијама.

- Пројекат „Заједно можемо све“ пружио је запосленима у 
Хемофарму подршку у очувању менталног здравља у изазовним 
временима.

ОДГОВОРНОСТ У ПОСЛОВАЊУ, ЧУВАРИ ЗДРАВЉА У ПРАКСИ
ХЕМОФАРМ ПРЕДСТАВИО ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ЗА 2020.

У току је друга фаза програма „Моја прва плата“ коју реализује 
Национална служба за запошљавање филијала Вршац и која 
подразумева пријаву кандидата, односно незапослених лица који 
се могу јавити до 31. октобра. У првој фази ове године пријављено 
је 156 заинтресованих послодаваца и 244 позиција за 344 тражена 
лица.

- Овим путем желим да позовем сва лица која имају право 
на програм Моја прва плата да не чекају последњи дан јер се 
десило да смо морали да продужавамо рокове зато што су сви 
покушали последњег дана да аплицирају. За сада постоји добро 
интересовање, не знамо како ће бити до краја, али чујемо да је 
на нивоу Србије аплицирало 8.500 послодаваца са преко 25.000 
позиција, односно, радних места.  Накнада за 4. степен је 22.000 

динара, за 6. степен 26.000 плус евентуално плаћени доприноси 
за случај повреде на раду и професионална обољења. Кандидати 
до 30 година старости , који имају не више од 6 месеци стажа у 
занимању могу да се пријаве. Лица која су учествовала у програму 
стручне праксе или приправништва и лица која су евидентирана 
као студенти немају право на учешћу у програму Моја прва 
плата, рекао је Радојица Лазин, директор Националне службе за 
запошљавање филијала Вршац.

Пријављивање се врши електронским путем, регистрацијом 
на портал Моја прва плата где се попуњавају подаци кандидата 
искенирана диплома завршене школе. Избор тражених 
занимања је широк а досадашње искуство говори да је већи број 
пријављених кандидата са средњом школом.

ДРУГА ФАЗА ПРОГРАМА „МОЈА ПРВА ПЛАТА“ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ ВРШАЦ

РОК ЗА ПРИЈАВУ ДО 31. ОКТОБРА

Успешно одбрањено здравље друштва: др 
Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма

Најбољи студенти завршне године медицинских, 
фармацеутских, технолошких и техничких факултета 
електро и машинског усмерења имају прилику 
да конкуришу за годишње стипендије Хемофарм 
фондације у оквиру талент програма „Можеш и ти“. 

Конкурс је отворен до 4. новембра за студенте 
државних универзитета у Србији, који су у 
досадашњем студирању остварили просек оцена 
најмање 8,50. Сви они имају прилику да се пријаве за 
учешће у једногодишњем Програму за образовање 
„Можеш и ти“ Хемофарм фондације, који обухвата 
месечну стипендију, менторску подршку и стручну 
праксу у Србији и Немачкој. Такође, уз подршку 
експерата Хемофарма и Штаде, стипендисти имају 
шансу да унапреде своја знања и вештине, формалне 
и неформалне, које су неопходни за даљи лични 
и професионални развој. Током ових годину дана, 
полазници програма стичу и радно искуство у 
различитим секторима и додатни мотив да стечено 
знање примењују у Србији. 

„У свету у којем добри послови могу бити лоцирани 
било где, у којем постоји могућност претраживања 
путем интернета и где се такмичите не само са 
најбољима из своје земље, већ  шире - региона и 
целог света, најважнија вештина коју можете да 
понудите је знање. Образовање је једини прави пут 
ка могућностима и успеху, а диплома улазница за 

боље сутра. Ми већ 28 година улажемо у младе и 
њихово образовање развијајући код њих жељу за 
целоживотним учењем, лидерством и припремајући 
их да мењају свет на боље. До данас смо подржали 
више од 3500 појединаца, од којих су многи наше 
колеге. Верујемо да је овај програм права прилика за 
студенте да се упознају са начином рада у компанији 
која је лидер на фармацеутском тржишту и да заједно 
са нама брину о здрављу људи и њиховој добробити”, 
истиче Сузана Ђорђевић, директорка Хемофарм 
фондације, поводом новог циклуса подршке најбољим 
студентима. 

Програм је подржан од стране Савезног 
министарства за економску сарадњу и развој СР 
Немачке (БМЗ), Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије и медицинских, 
фармацеутских, технолошко-металуршких, хемијских 
и факултета за физичку хемију Универзитета у 
Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Делови 
програма реализују се у партнерству са Немачком 
организацијом за међународну сарадњу ГИЗ и 
фондацијом Конрад Аденауер. 

Више информација и пријаву за конкурс потражите 
на веб-сајту Хемофарм фондације

https://www.fondacijahemofarm.org.rs/srb/
stipendija-hemofarm-fondacije-2021

НОВИ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ 
ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈЕ „МОЖЕШ И ТИ“
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Дан ослобођења Вршца 
у Другом светском рату, 2. 
октобар, свечано је обележен 
академијом у Градској кући, а 
потом су положени и венци на 
споменик палим борцима.

Свечана Академија 
поводом 77 година од 
ослобођења Вршца у Другом 
светском рату одржана је у 
свечаној сали Градске куће 
у Вршцу, а у организацији 
СУБНОР-а. Почела је химном 
Србије у изведби дечијег хора 
Звончићи, а потом и стиховима 
Васка Попе. Затим се обратио 
и заменик председника 
скупштине Града Вршца 
Милован Вујичић.

- Уверен сам да нема тих 
речи којима се могу описати 
захвалност и поштовање, 
које исказујемо свима који су 
своје животе дали за слободу. 
Такође, наша је морална 
обавеза да чувамо сећања, али 
и чувамо идеал слободе, који 
су нам оставили преци крвљу 
и знојем стечен, истакао је 
Вујичић.

Након тога, окупљенима 
су се обратили и аташе Руске 
амбасаде у Београду Сергеј 
Госте и председник СУБНОР 

Војводине Јово Барошевић. 
Поново је додељена и 

Октобарска награда, а она 
је ове године отишла у руке 
колектива Етно куће Динар. 
Испред колектива награду 
је примио Дамир Мунћан, 
а уручио му је председник 
вршачког СУБНОР Драгољуб 
Ђорђевић. 

Након свечане академије 
на Градском гробљу у Вршцу 
положени су венци на 
споменик палим борцима у 
Другом светском рату. 

ЧУВАЊЕ СЕЋАЊА НА ОСЛОБОДИОЦЕ МОРАЛНА ОБАВЕЗА
ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ И ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ЗА ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА

КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ ТОКОМ 
ПРОТЕКЛЕ НЕДЕЉЕ

УЛИЦЕ БЕЗБЕДНИЈЕ 
- ПОСТАВЉЕНЕ 
ЦЕВИ УМЕСТО 

РЕШЕТАКА
Протеклог викенда настављена је акција 

зацевљења пропуста у „Радаковој мали“, 
којим се мењају досадашње решетке на 
пропустима за атмосферску воду. 

Челичне решетке су дотрајале и неретко 
се дешава да долази до њиховог раздвајања, 
при чему оне постају значајна опасност, пре 
свега за бициклисте, а касније и све остале 
учеснике у саобраћају. Још један разлог 
зацевљења је бука приликом наиласка 
возила на металне решетке. Зацевљени су 
пропусти на раскрсници улица Лазе Нанчић 
и Југ Богдана, као и на раскрсници Југ 
Богдана и Светозара Милетића. Зацевљење 
пропуста наставиће се на местима где 
технички услови то дозвољавају.

НОВЕ ЦЕВИ НА 
ТОПЛОВОДУ ЗА 
ВОЈНИЧКИ ТРГ

Радници сектора Енергетике ЈКП „Други 
октобар“ отпочели су са заменом дотрајалих 
челичних цеви и постављањем нових на 
топловоду за Војнички трг.

Замена цеви ће, поред већег протока, 
обезбедити и бољу изолацију, али и 
омогућити и лакшу санацију кварова. 
Нове цеви довешће и до уштеде енергије. 
Топловод је замењен до зграде број 16 
и наставиће се радови до броја 21 на 
Војничком тргу.

ЗАВРШЕНО 
ЧИШЋЕЊЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНОГ 
ВОДА КОД 
ГРАДСКОГ 

СТАДИОНА
Служба Канализације Јавно – 

комуналног предузећа „Други октобар“ 
завршила је чишћење канализационог 
вода код Градског стадиона, али и фекалну 
канализацину мрежу у улицама Стадионска, 
Првомајска и Ђакова.

Иначе, то је редовна активност у којој се 
свакодневно контролише и чисти фекална 
канализациона мрежа по читавом граду.

Пратећи потребе суграђана корисника услуга 
ЈКП „Други октобар“ а у циљу припреме за зимску 
сезону Сектор Одржавања јавних површина ће 
и ове године спровести акцију „Октобар - месец 
чистоће“.

Ове акције раде се у два пута 
годишње, априла и октобра, а имају 
за циљ да се прелазна годишња 
доба и лепо време искористе 
за чишћење и сређивање 
како јавних површина, тргова, 
квартова у насељима, тако и да 
нашим суграђанима омогућимо 
интензивније одношење отпада 
које се иначе не односи у редовном 
програму, истичу у ЈКП „Други 
октобар“.

Територија града ће бити 
подељена у четири целине и 
сваке недеље октобра запослени 
у службама Изношење смећа и 
депонија, Зеленило и Чистоћа 
и димничари задржаће се са 
активностима у сваком од тих 
делова града. Осим тога, на 
почетку сваке недеље грађани ће 
имати прилику да понедељком у 
времену од 09.00 до 12.00 добију 

информације, објашњења и да дају сугестије 
везане за рад наведених комуналних служби.

- По први пут ћемо прикупљати електронски 
отпад на организован начин, кабасти и зелени 
отпад односићемо на посебна места као и у 

неколико претходних 
акција. Циљ нам је да из 
разговора са суграђанима 
стекнемо увид у 
задовољство квалитетом 
вршења наших услуга, 
објаснимо начин 
њихове реализације, 
и на крају квалитет 
услуге подигнемо на 
виши ниво узимајући 
у обзир сугестије 
корисника. Комуникација 
са корисницима 
треба свакако да буде 
двосмерна као и посао 
који обављамо, а све 
у циљу квалитетније и 
уредније средине у којој 
живимо, каже Велизар 
Вемић, руководилац 
сектора Одржавање 
јавних површина у ЈКП 
„Други октобар“.

Кабасти отпад: 
(стари намештај, 

кухињски елементи, делови  покућства 
у свакодневној употреби. Бицикли, 
умиваоници, прозори, врата, мадраци, 
прекривачи, теписи, велики електрични 
и уређаји који не спадају у електронски 
отпад ...)

Кабасти отпад би се износио из 
домаћинстава са индивидуалним 

стањем изношењем на јавне површине- 
испред куће у току недеље која је назначена 
у распореду. Већа количина отпада би се 
најављивала телефоном на  0608435021 односно 
013 440 800 #5. Из домаћинстава колективног 
становања, кабасти отпад би се доносио  на 
најближе контејнерско место. Управници зграда 
би се активно укључили у акцију за решавање 
отпада из заједничких просторија односно 
координирали би изношењем кабастог отпада на 
најближе контејнерско место. Отпад би износила 
посебна екипа са посебним возилом. 

Електронски отпад: (телевизори, рачунари, 
делови рачунара, монитори, радио-апарати, 
аудио- видео техника. Делови електричних 
уређаја- мотори, калемови, каблови мобилни 
телефони, таблети, батерије, кућни електрични 
апарати…)

Електронски отпад се износи посебним 
возилом, најављује се на наведене телефоне, 
износи се у недељи назначеној овим распоредом 
али даном којим се иначе износи смеће из 
индивидуалних домаћинстава, односно поред 
најближег контејнерског места из домаћинстава 
у колективном становању у четвртак у недељи 
која је у распореду.

ВИШИ НИВО ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА ЈКП „2. ОКТОБАР“

ОКТОБАР МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ

РАСПОРЕД АНГАЖОВАЊА 
СЕКТОРА ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 
ПЕРИОД 11-15.10.2021.

Његошева, Црног Јована, Вардарска, 
Ђуре Цвејића, Трг Зелена пијаца, 
Ђуре Даничића, Николе Нешковића, 
Косанчић Ивана, Страхињића Бана, 

Реље Крилатице, Јаноша 
Ленђела, Паје Маргановића, 
Чарнојевићева, Делиградска, 
Генерала Емануела Арсенијевића, 
Врачарска, Радничка, Војводе 
Степе, Милоша Обилића,Стевана 
Немање , Партријарха Рајачића, 
Јаворска, Језерска, Брегалничка, 
Краљевића Марка, Југ Богдана, 
Радакова, Хајдук Вељка, Љутице 
Богдана,Боре Костића, Старине 
Новака, Косовска, Звездана, 
Ђердапска, Ибарска, Ситничка, 
Авалска, Мирочка, Дунавска, 
Светозара Милетића, Савска.

ПРОМОТИВНЕ  АКТИВНОСТИ:
     
Понедељком би се у сваком од 4 реона прикупљања отпада 

на најпрометнијем месту организовао промотивни штанд 
где би се грађанима објашњавао начин рада, овлашћења, 
наплата, начин примарне селекције отпада, објашњавали 
појмове и одговарали на питања која их интересују у вези са 
радом и активностима Предузећа. Штанд би тајао од 09.00 
до 12.00. Штанд би био постављен  по реонима на следећим 
локацијама:  Агрико-пијаца, Трг Андрије Лукића, Војнички Трг 
и Омладински Трг
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На међународној песничкој манифестацији 
Између два света, у организацији УК „ 
Бранко Миљковић“ и Омладинског савета 
Ниша, вршачка поетеса, Нађа Бранков, 
освојила је прво место. Конкурс је посвећен 
легендарном песнику Бранку Миљковићу а 
својим стихоткањем, Бранкове дане у Нишу, 
обогатили су песници како из Србије и бивше 
Југославије, тако и из Немачке, Аустрије, 
Шведске, Швајцарске, Белорусије, Француске, 
Пољске...

У богатом културном програму, након 
полагања венца на спомен – бисту бесмртног 
песника, испред Народног позоришта у 
Нишу  и пригодних беседа, казивани су 
стихови.  Свечаност је настављена у музеју, 
спомен-соби коју деле два горостаса наше 
књижевности, нераскидивим нитима за овај 
царски град свезани (Стеван Сремац и Бранко 
Миљковић). Нађа се представила својим 

песничким опусом на оба места.
- За леполики Ниш и његове изузетне 

песнике гајим најдубље емоције. Пре 15 
лета, овде ми је дарована Царица Теодора, 
а овога пута овенчана сам наградом 
штампањем књиге, заједно са још двојицом 
песника. Почаствована сам признањем, јер је 
Миљковић, по мом уверењу, један од наших 
најдаровитијих песника, нажалост трагично и 
неразјашњено страдао у Загребу у 27. години 
живота. Навела бих неке од његових стихова.

Песник је одувек био онај који у другима 
лечи болест од које сам умире.

Лажно кретање је најбрже.
Ко не слуша песму слушаће олују.
Уби ме прејака реч.
Свет се дели на оне који су запевали 
и оне који су остали робови...
-Поезија ме спаја са посебним људима, 

који у овом поробљеном ријалити свету, живе 

своју унутрашњу слободу, држе срца високо 
изнад кала садашњице, ризницом душе плене 
и богате знатижељу публике.

Зборник Између два света је бисерна ниска 
одабраних стихова, разноликости сабраних 
око исте идеје, магије љубави. Част ми је што 
сам у свеопштем црнилу извиискра светлосне 
бакље 19- их Миљковићевих сусрета у Нишу.

Песма Нађе Бранков „ Део Божијег шара, 
од Јасеновца Дара“ је на Међународном 
духовном сабору у Раковици објављена 
у  Венцу  изабраних.  Вршачка песникиња 
је добила и Захвалницу из Сокобање за 
гостовање у програму Бањског културног 
лета.

Песме су јој штампане у часопису, који 
издаје нишки Филозофски факултет (по жељи 
студената Србистике).

-Треба ићи до краја света и наћи росу на 
трави, како је писао Бранко Миљковић...

НАЂИ БРАНКОВ ПРВО МЕСТО НА 
КОНКУРСУ „ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТА“

Упркос свеопштој кризи, 
егзистенцијалној, културолошкој, 
етичкој, читалачка публика, посебно 
млађа, није ни свесна колики су 
надљудски напори потребни да се 
објави прва књига потпуно непознатог 
аутора у младој издавачкој кући. Управо 
у ту врсту авантуре упустили су се 
доктор Марко Галић са својом првом 
збирком кратких прича „Фуга идеарум“, 
илустраторка књиге Радана Драшковић, 
Издавачка кућа НОРулс. После Новог 
Сада друга по реду промоција поменуте 
књиге десила се у уторак, 5. октобра под 
окриљем Удружења „Тачка суретања“ 
у нашем граду пред многобројном 
вршачком публиком. 

Вече је започето музичком увертиром 
кларинетисте 4. године Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ Илије Николића 
(класа проф. Адама Боуа) након чега 
је Ивана Орта, модераторка вечери, 
књижевни сладокусац и пратилац 
савремене књижевне продукције, 
отворила разговор са аутором. Публика 
је имала прилику да сазна мотиве за 
настанак књиге; откривена је тематска и 

структурална генеза као и стваралачки 
конструкт који је кренуо од самог 
наслова „Фуга идеарум“ – бекство 
мисли. Из ауторовог излагања, а потом 
из његових прича, које је публика имала 
прилику да чује по први пут, основна 
преокупација аутора су деликатни 
односи међу људима, психолошка 
стања и развојни токови. Поетизовано 
стилизована и рефлексивно наративна 
реченица у расцепу реалног и 
имагинарног пружа посебан утисак 
књижевног исуства у читалачком 
уписивању садржаја, одностно као 
да а приори знамо приче или их 
претпостављамо. Ивана Орта је у току 
излагања свог утиска о књизи између 
осталог рекла: „Ауторове изразите 
интелектуалне бравуре огледају се 
нарочито у финесама описа животних 
промена које затичу његове ликове, 
највише промена које се одвијају у њима 
самима, преиспитивањима, преузимању 
одговорности, самоспознаји“. Нису 
изостала ни питања из публике, посебно 
о његовим будућим стваралачким 
плановима. Стидљиво, што је у складу 

са показаном културом и васпитањем, 
најавио је да је у припреми роман на 
радост свих који су те вечери осетили 
магијску занесеност Марковим кратким 
причама. 

Марко Галић рођен је 1994. године 
у Новом Саду. Завршио је гимназију 
„Светозар Марковић“, а потом и 
Медицински факултет у родном 
граду. Објављен је у антологијама и 
зборницима на простору Европе, у 
истом акту превођен на македонски 
и немачки језик. Добитник је четири 
прве награде Међународног фестивала 
поезије и прозе (Сцена свих креативних). 
Гостовао је у емисији „Уторком у 
среду- радиоактивна фабрика писаца“ 
Радио-телевизије Војводине, где је 
представио своје радове. Учешћем у 
Првом регионалном зборнику поезије 
и прозе „Црна овца“, заједно са групом 
аутора, приходе од промоције донирао 
је обреновачкој библиотеци која је 
изгубила фонд у поплавама. Представио 
је радове на манифестацији „Реч у 
простору“ у оквиру Априлских сусрета 
у просторијама Студентског културног 
центра у Београду. Учесник је пројекта 
Удружења књижевника Србије „Млади 
долазе“. 

Марија Васић Каначки 

ЗБИРКА КРАТКИХ ПРИЧА „ФУГА ИДЕАРУМ“ 
У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ПРЕДСТАВЉЕНА ПРВА КЊИГА МАРКА ГАЛИЋА 

Влада Републике Србије – Одбор за неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије, 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, организовали су комеморативне 
свечаности посвећене обележавању годишњице 
повлачења српске војске преко Албаније на острво 
Крф, битке на Кајмакчалану и пробој Солунског фронта 
у Републици Грчкој, у периоду од 20. до 26 септембра 
2021. године.

Државну делегацију Републике Србије предводили 
су, ресорна министарка проф. др Дарија Кисић 
Тепавчевић, државни секретари Зоран Антић и Миодраг 
Капор, а сачињавали су је представници Министарства 
одбране и Војске Србије, са кадетима Војне академије, 
професори и кадети Полицијско-криминалистичког 
Универзитета у Београду, представници Удружења 
потомака ратника ослободилачких ратова Србије 
од 1912-1920, представници Друштва за неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије до 1918, 
представници СУБНОР-а Србије Зоран Јаковљевић 
и Драгољуб Ђорђевић, представници СУБОС-а, као и 
делегација ПИО Фонда Србије.

Свечаности одавања почасти српским јунацима 
су започете 22. септембра, на острву Крфу, 

комеморацијом у порти цркве у Ипсосу/Дасија, код 
споменика војницима Другог пешадијског пука првог 
позива Моравске дивизије „Кнез Михајло“, познатог 
као „Гвоздени пук“.

Комеморативној свечаност у Гувији, код Спомен 
плоче, на месту искрцавања српске војске на острво 
Крф 1916. године, присуствовала је и председница 
Републике Српске Жељка Цвијановић.

У месту Агиос Матеос одржана је комеморативна 
свечаност код споменика војницима Дринске 
дивизије, једне од најзначајнијих јединица која је увек 
била на главним правцима дејства и поднела велики 
број жртава за слободу Србије. Венац СУБНОР-а 
Србије, положили су Зоран Јаковљевић и Драгољуб 
Ђорђевић.

Централна државна церемонија одржана је 
23. септембра на острву Видо испред Маузолеја 
посвећеног српским војницима похрањеним у Плаву 
гробницу уз интонирање химни Грчке и Србије. 
Пригодном беседом обратила се градоначелница 
Крфа у име домаћина и проф. др Дарја Кисић 
Тепавчевић, у име Владе Републике Србије, која 
је нагласила да су речи Крф и Видо симболи бола, 
храбрости и поноса. „Ово место на ком почивају наши 
преци није само место страдања, већ и васкрснућа 
српске војске. Велика жртва спојила је наша два 
народа у нераскидиво пријатељство. Зато је важно да 
разумемо шта нам преци поручују и да са овог места 
одлучно кажемо да смо опредељени за мир, живот 
у заједништву, разумевање и сарадњу“, нагласила је 
проф. др Кисић Тепавчевић.

ВРШЧАНИН ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ У ДРЖАВНОЈ ДЕЛЕГАЦИЈИ НА 
ЦЕНТРАЛНОЈ ПРОСЛАВИ У ГРЧКОЈ

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ИСКРЦАВАЊА СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА ОСТРВА КРФ И ВИДО, БИТКЕ НА 
КАЈМАКЧАЛАНУ И ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА
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Под слоганом „Песник као раскошна 
игривост речи“ Kњижевна општина Вршац је 
организовала једанаесту по реду манифестацију 
„Дани Петру Kрдуа“ чије је обележавање почело у 
петак 1. октобра у просторијама Градског музеја, 
као сећање на једног од наших најзначајнијих 
песника који је читав свој живот посветио књизи. 
Петру Kрду је био песник, есејиста, преводилац, 
позоришни прегалац и издавач. Манифестација 
је и ове године, као и претходних, била под 
покровитељством Министарства за културу и 
информисање Републике Србије.  

Петру Крду, као билингвалан песник 
и преводилац имао је изузетан слух за 
приближавање и упознавање различитих 
култура. Највише је мрзео све врсте ограничења, 
а себе је сматрао грађанином света. Говорио је да 
Европа, као наша судбина, почиње у дворишту 
Стеријине куће и веровао је да ће једног дана 
Вршац постати песнички космодром. Зато је 
1986. године основао познату Европску награду 
за поезију која данас заслужено носи његово име 
и захваљујући којој су Вршац походили највећи 
песници света. Ана Бландијана, најзначајнија 
румунска песникиња и кадидаткиња за 
Нобелову награду описује Kрдуа: „Фиксиран 
географски и уметнички на граници између 
српског и румунског сензибилитета био је 
avant la lettre аутентичан представник Европе, 
становник света уједињеног кроз поезију“. 

Захваљујући Kрдуовом несебичном раду, 
необузданој стваралачкој машти и визији, KОВ 
је постао не само изузетна издавачка кућа, већ и 
нека врста феномена у литерарном свету, модел 
како поезија може да одржи своју виталност 
кроз креирање најразличитијих простора за 
њену комуникацију са читаоцима. Град Вршац 
је захваљујући KОВ-у постао позната књижевна 
адреса у целом свету. Данас, десет година након 
Kрдуовог одласка, KОВ и његови посвећеници 
носе са поносом и одговорношћу моћни пламен 
записане речи. 

KОВ је мала издавачка кућа која ће следеће 
године обележити 50 година постојања и 
непрекидног ковања малих бисерних књига. О 

врло занимљивим овогодишњим насловима 
у оквиру „Дана Петру Kрдуа“ говорили су 
уредници и аутори. Главни уредник и уредник 
едиције „Несаница“ проф. др Михајло Пантић 
представио је књиге: „Све због ваздуха“ Јовице 
Аћина, „Одбрана поезије“ СтеванаТонтића и 
„Упутства послузи“ Џонатана Свифта. Јовица 
Аћин и Стеван Тонтић су говорили и читали 
одломке из својих књига. Габријел Бабуц је 
представио најновија издања из едиције „Атлас 
ветрова“ и часопис „Kовине“ чији је уредник, 
а Љубомир Kораћевић овогодишње наслове 
из едиције KОВ коју уређује. Сања Вукелић и 
Анелиа Бабуц читале су стихове из Kрдуовог 

поетичког опуса. Анастас Настевски је прочитао 
своју песму посвећену Kрдуу, а објављену у 
„Kовинама“. 

Писац, књижевни критичар и уредник 
едиције KОВ, Љубомир Kораћевић, истакао је 
том приликом: 

- Дани Петру Kрдуа су и ове године били 
прилика да одамо почаст значајном песнику, 
али и да се опоменемо његовог издавачког и 
уредничког наслеђа, које опстаје као задатак 
и изазов и у времену које нам предстоји. У 
едицији KОВ настојимо зато да следимо поетику 
објављивања књига коју је Kрду засновао, а 
која се темељи на аксиологији проистеклој на 
иманентним вредностима књижевних дела. У 
години која је за нама, а која је понајмање била 
година издаваштва, успели смо да у овој едицији 

објавимо чак девет књига које уверљиво 
доприносе обликовању актуелне књижевне 
ситуације. 

Часопис „Kовине“ је и даље мезимче KОВ-а 
коме се посвећује заслужена пажња. Остао је 
најмањи часопис у нас с богатим и зањимљивим 
садржајем. Број 35 је посвећен оснивачу Петру 
Kрдуу поводом 10 година од његовог одласка 
и међу својим корицама је угостио Kрдуове 
песме, један од његових интервјуа са Сиораном, 
као и прилоге  М. Пантића, И. Матијевић, А. 
Бландијане, Д. Ређепа, Ј. Ћирилова, В. Павковића, 
Т. Kрагујевић, Ф. Kопчеа, А. Б. Лаковића, А. 
Настевског, Г. Бабуца, О. Толнаија, Д. Албахарија, 

Е. Халиловића, Л. Блашковића, П. П. Поповића, 
И. Лаловића, А. Kристи, В. Вајблингера, Д. 
Марковића, Н. Живановића, Л. М. Барос, И. 
Деспотовића, Ђ. Kрстина и других. 

- После дужег времена, пре свега због 
епидемије коронавируса који влада код нас 
и у свету, представљамо часопис „Kовине“ 
вршачкој публици. Овај број посвећен је Петру 
Kрдуу, дугогодишњем председнику и главном 
уреднику KОВ-а. Читаоци ће имати прилике 
да прочитају Kрдуове песме из заоставштине, 
као и његовенајважније песме. После Kрдуове 
смрти, појавили су се критички осврти на 
његово песништво, те смо одлучили да те осврте 
уврстимо у часопис у сажетој форми. „Kовине“ 
су замишљене као својеврстан књижевни 
мени онога што KОВ има у издавачкој понуди – 

истакао је Габријел Бабуц, песник, преводилац и 
уредник „Kовина“. 

У оквиру манифестације је организована 
изложба акварела и цртежа Петру Kрдуа, као 
и изложба његових објављених књига и дела 
кореспонденције са значајним личностима 
наше и светске књижевности. Манифестацију 
је отворила председница KОВ-а, Ана Kрду, 
истичући да су Вршац и многобројна вршачка 
публика присутна на отварању, на најлепши 
начин дочекали врх српске књижевности који се 
те вечери затекао у нашем граду. 

Главни уредник KОВ-а проф. др Михајло 
Пантић је нагласио да „када говоримо о Петру 
Kрдуу не говоримо само о песнику, издавачу, 
есејисти, преводиоцу, већ о својеврсном 
културном феномену. То потврђује све оно што 
је створио са Kњижевном општином Вршац, 
али и са Европском наградом за поезију. Kрду 
је показао да је могуће деловати у околностима 
које готово у свему противрече овом послу 
којим се ми бавимо. Нарочито је тешко у 
такозваној унутрашњости, победити тај осећај 
скучености и – противречећи таквом осећању – 
урадити нешто што има далекосежне последице 
по нашу културу. И ту је Петру једна светла и по 
свему издвојена личност. Kрду је успео да створи 
једног по квантитету малог издавача чије књиге 
служе на част и нашој књижевности и нашој 
култури“. 

На овај начин Kњижевна општина Вршац је 
одала почаст песнику и неуморном културном 
прегаоцу, Петру Kрдуу, у духу његовог 
динамичног, смисленог и муњевитог проласка 
кроз дати нам свет сада у искушењу које је 
песник у својим песмама већ деценијама уназад 
предвидео јер неприкосновена је истина оно 
што је Бранко Миљковић давно записао: „Песник 
види више од других, јер слути оно што је 
другима неприступачно“. 

И овога пута Вршчани су својим присуством 
у великом броју показали да воле и да умеју да 
цене културу. 

Сања Вукелић 

„ПЕСНИК КАО РАСКОШНА ИГРИВОСТ РЕЧИ“   
ОДРЖАНИ 11. ДАНИ ПЕТРУ KРДУА 

Настава у Функционалном основном образовању 
одраслих Друга шанса почела је у петак, 1. октобра у 19 
часова у Oсновној школи „Паја Јовановић“ у Вршцу. Као и 
претходних година, настава ће се одвијати у три циклуса, 
први у којем полазници завршавају прва 4 разреда у 
једној школској години, други циклус који подразумева 
5. и 6. разред и трећи циклус у којем завршавају 7. и 8. 
разред. Текуће школске године уписано је 53 полазника 
старијих од 15 година без завршене основне школе. 
Карактеристика ове генерације  је да има велики 
проценат младих полазника који имају између 15 и 
18 година. Полазници долазе како из града, тако и из 
већине сусдених  места (Уљма, Влајковац, Павлиш, 
Загајица, Ватин, Бела Црква). Након завршеног основног 
образовања  одраслих у ОШ ,,П. Јовановић“,полазници 
имају прилику и да похађају и обуке које организује 
Национална служба за запошљавање. Настава ће се 
одвијати у просторијама школе  у периоду од октобра 
до маја свакодневно од 19 часова, а полазници трећег 
циклуса излазе на завршни испит у јуну месецу. Сви 
заинтересовани могу и даље да се пријаве до 20. октобра 
у ОШ ,,Паја Јовановић“ Вршац или позивањем броја 065 
238 44 87 андрагошком асистенту Југославу Павловићу.

ПРИЈАВЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 

ДО 20. ОКТОБРА

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ „ДРУГА ШАНСА“ У 
ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

На основу члана 34 Закона о јавној својини  Хемијско 
медицинска школа из Вршца, Стеријина 113,

Упућује јавни позив
1. За прикупљање писаних понуда за давање у закуп  

киоска у склопу школе за потребе пекаре
2. За прикупљање писаних понуда за давање у закуп  

учионице, канцеларије и тоалета у склопу школске зграде за 
потребе едукације

Предмет овог  јавног позива је  давање у закуп  1.киоска, 
2. Учионице и канцеларије које се налазе у саставу Хемијско 
медицинске школе у Вршцу,  Стеријина 113:

- Киоск се може користити искључиво за потребе пекаре
- Учионица, канцеларија се могу користити за потребе 

едукације
- Рок трајања закупа је:  од дана потписивања уговора па до 

31. августа 2022. године .
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Пријава односно понуда мора садржати: висину закупнине 

која се нуди, фотокопију Решења о упису у АПР,  а физичка 
лица име и презиме,ЈМБГ  адреса, контакт телефон.

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној 
коверти са назнаком „ЗАКУП- не отварати“ на адресу Хемијско 
медицинска школа Вршац Стеријина 113.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања 
позива у листу Вршачка кула.

Све  додатне информације могу се добити на телефон: 
013/830 292 и 013/839 085.
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У суботу је у Градском музеју отворена 
ваша изложба „Пред вратима слободе“, 
посвећена 77. годишњици ослобођења 
Вршца. Шта публика овде има прилику да 
види? 

- Изложба „Пред вратима слободе“ се састоји 
из три дела. Први део чине текстови о Вршачком 
партизанском одреду, затим о збивањима у 
граду и снажном отпору Немаца у цркви, и 
најзад неколико реченица сам посветио нашем 
Градском НОО који уједно постаје прва вршачка 
послератна власт на челу са Матом Матејићем, 
оцем чувене хероине Миле Матејић. Из искуства 
знам да посетиоци у Градском музеју не воле 
предугачке текстове са превише година и 
статистичких података, па сам овај део изложбе 
свео на основне информације о догађајима.

Други део чине фотографије које посетиоцу 
приближавају ову тематику. На основу њих 

сваки посетилац може да створи одређену 
слику о томе како су протицали сати пре и након 
ослобођења Вршца од фашиста тог 2. октобра 
1944. Фотографије су одувек биле најбољи 
сведок одређених догађаја, зато су неизоставни 
део сваке изложбе. Иначе, да појасним, кустоси 
најпре припремљене фотографије за изложбу 
скенирају, а потом носе штампарима који их 
посебном техником лепе на плочасте материјале 
попут форекса или кеш пене одређених 
величина. Ово је постао изложбени тренд који 
данас готово све колеге упражњавају. Али без 
обзира на то, желео сам да један део ауторске 
изложбе освежим ретро изгледом па сам на 
једном постаменту изложио оригиналне и 
аутентичне фотографије из овог периода, са 
малим легендама испод, баш како су то имали 
прилике да раде моје колеге из нпр. 60-их или 
70-их година прошлог века. Желео сам да старију 

публику присетим на та времена. И успео сам, јер 
су били јако позитивно изненађени. 

На мене су најјачи утисак оставиле две 
фотографије које бих овом приликом издвојио. 
Прва је фотографија нашег добровољца са 
пушком у руци, прикаченим бомбама око 
својих прса и кофером са личним стварима. 
Један део добровољаца из Вршца и околине 
се прикључио 12 војвођанској бригади, одмах 
након ослобођења града. Бригада је учествовала 
у чувеној бици код Батине и у ослобађању 
Барање. Други део добровољаца је пак пришао 
Првој крајишкој ударној бригади која је на позив 
маршала Тита стигла у Вршац око три недеље 
након ослобођења. Ова бригада је учествовала 
у пробоју Сремског фронта. И Вршчани су узели 
учешћа у свим овим операцијама за коначно 
ослобођење Југославије. 

Друга је фотографија срдачног сусрета 
грађана Вршца са борцима Црвене армије. 
Претпоставља се да је снимак настао на углу 
улица Змај Јовине и Светозара Милетића. Једна 
од првих улица у Вршцу у коју су Црвеноармејци 
умарширали била је Темишварска улица (данас 
Милоша Обилића). У том тренутку, није било 
човека који је остао код куће, односно који није 
изашао напоље, да на њиховом путу, поздрави 
ослободиоце. Настала је једна права еуфорија 
и одушевљење. Цуре су бацале цвеће на њих 
и стављале им на главу унапред израђене 
венце од сезонског цвећа. Уследило је грљење, 
поздрављање и понека руска реч. Појединци су 
изнели на улицу своје музичке инструменте како 
би засвирали руске песме. Након тога су Совјети 
кренули у немачки део града како би сломили 
отпор преосталих немачких трупа које су се 
повукле у цркву св. Герхарда.

Трећи део поставке чине војна опрема, личне 
ствари, униформе, заставе итд. Ту бих нарочито 
издвојио Шпагина, совјетског аутомата који је 
остао упамћен као симбол победе над нацизмом 
у 2 светском рату. Совјети су га обожавали, а 
за Немце је био веома драг ратни плен. Осим 
што је био изузетно убојит и ефектан, совјетски 
аутомат је имао и своју пропагандну улогу пошто 
је био неизоставни детаљ на свим њиховим 
билбордима, филмовима, штампи итд. Слично 

као и Шмајсер у Немачкој. Кад смо већ код 
њега, посетиоци су имали прилике да погледају 
и немачки аутомат МП 40. Овог аутомата су 
савезници грешком прекрстили у Шмајсер, 
иако Хуго Шмајсер није имао никакве везе са 
њим. Конструисао га је Фолмер, а производио 
се у фабрици Erma-Werke. Био је симбол војне 
моћи Трећег Рајха. Такође бих издвојио совјетски 
шлем, бајонет и метак који су поклоњени 
Музеју након ексхумације њихових гробова у 
тзв. Руском парку на Светосавском тргу. Наиме, 
борци Црвене армије који су положили своје 
животе за слободу Вршца, били су најпре 
сахрањени у овом парку, у центру града, а 

касније су њихови посмртни остаци положени и 
поново сахрањени, са остацима осталих бораца 
из Јужног Баната, у заједничкој гробници на 
православном гробљу у Вршцу. Морам признати 
да су ови подаци прилично заинтригирали 
посетиоце на изложби, јер нису знали да су ови 
изложени предмети у стварности припадали 
баш оним Црвеноармејцима који су ослобађали 
Вршац пре 77. година. Изложба је била права 
прилика да им то откријем. 

Колико сте дуго и на који начин 
припремали ову изложбу? Шта је на вас 
током процеса рада на изложби оставило 
најјачи утисак? Да ли сте и сами сазнали 
нешто ново? 

ИНТЕРВЈУ

Поводом 77 година од ослобођења Вршца у Другом 
светском рату, прошле суботе је у Градском музеју 
отворена изложба под називом „Пред вратима слободе“. 
Посетиоцима је пружена прилика да се кроз текстове, 
аутентичне фотографије и оригиналне предмете бораца, 
изблиза упознају са историјским токовима и кључним 
догађајима који су довели до ослобођења Вршца 2. октобра 
1944. године. Дејан Чимбуровић, аутор изложбе, кустос-
историчар и руководилац Одељења за новију историју 
и савремени период Градског музеја Вршац, истиче да је 
неговање културе сећања на овај период, на хероје и жртве, 
изузетно важно, јер нас брани од ревизије историјских 
чињеница и манипулација којима се замењују улоге 
злочинаца и жртава. 

„Имамо 
друштвену 
и моралну 
обавезу да као 
народ негујемо 
антифашистичке 
вредности“ 

ДЕЈАН ЧИМБУРОВИЋ, КУСТОС-ИСТОРИЧАР, АУТОР ИЗЛОЖБЕ „ПРЕД ВРАТИМА СЛОБОДЕ“: 

„НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СЕЋАЊА 
ЈЕ НАЈБОЉИ 
ОДГОВОР НА 

РЕВИЗИЈУ 
ИСТОРИЈСКИХ 
ЧИЊЕНИЦА“ 
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- Не спадам у историчаре статистичаре, 

сензационалисте, нити оне који се „естрадно 
препуцавају“ о историјским чињеницама 
са другим историчарима по штампи или 
друштвеним мрежама. У фокусу ми је 
представљање историје на један себи својствен 
начин. Волим да откривам одређене детаље 
које просечан посетилац не би могао лако да 
заборави. Уколико му барем једна моја изречена 
реченица остане у меморији дуже од трајања 
изложбе или предавања, онда сам успео у својој 
намери. Свако ново истраживање ми пружа 
шансу да сазнам нешто ново. Једна информација 
ме води ка другој. Свакој изложби прилазим 
предано. Буџет често носи значајну улогу у свему 
томе, али не и пресудну колико идеја. Најважније 
је да имате добру идеју. Понекад скромније 
изложбе могу имати већи одзив јавности и 
изгледати ефектније, него поједине изложбе 
за чију је реализацију уложено много више 
финансијских средстава и сарадника. Разлози 
због чега сам се одлучио за ову изложбу леже у 
емотивним, али и моралним разлозима. Најпре 
сам желео да евоцирам успомене на све невине 
жртве фашистичког терора. Као руководилац 
Одељења свакодневно долазим у додир са 
различитим фотографијама наших хероја и 
хероина из 2. светског рата који нису штедели 
своје животе да бисмо данас живели у слободи. 
Нисам желео да остану заборављени, па бих те 
фотографије навео моју као покретачку снагу. 

Ево једног занимљивог детаља који 
сам сазнао док сам истраживао ову тему. У 
јутарњим часовима, 2. октобра, припадници 
НОП-а (народноослободилачког покрета) су у 

организованим групама нападали полицијске 
станице у граду. Једна од њих се налазила на тргу 
Николе Пашића (некада трг Соње Маринковић). 
Том приликом су савладали стражаре и 
запленили оружје како би њиме наоружавали 
своје чланове и добровољце. Према сведочењу 
Антала Хуске који је руководио овом акцијом, у 
тренутку разоружавања, зазвонио је телефон 
у полицији. Антал се морао јавити како не би 
испало нешто сумњиво. У том тренутку, према 
његовим речима, зачуо се глас (претпостављао је 
да је то био полицајац из друге станице) који га је 
питао на немачком: Да ли је све у реду? Заставши 
на тренутак, одговорио му је на немачком: Да, 
да, све је у реду и спустио слушалицу. Никада 
није сазнао да ли је немачки полицајац нешто 
посумњао у међувремену, али сигурно је да су 
партизани извели акције и у другим полицијским 
станицама у граду. Потом су са борцима Црвене 
армије учествовали у уличним борбама до 
коначног ослобођења града. Мало је познато 
да су Немци покушали да у потпуности сруше 
Електричну централу приликом свог повлачења. 

Електрична централа се налазила на месту 
данашњег шопинг центра. Свој кобни план нису 
успели да спроведу у дело, само зато јер су 
сматрали да ће им минирање одузети превише 
времена, а пошто су знали да се Црвеноармејци 
приближавају Вршцу било им је прече да се што 
пре повуку. 

Који су то најважнији догађаји и токови 
довели до ослобођења Вршца 2. октобра 
1944. године? 

- Најпре бих издвојио улазак 3. украјинског 
фронта Црвене армије у Вршац 2.10.1944. 
у јутарњим часовима. Затим бих издвојио 
заузимање железничке станице. Немци су се 2. 
октобра пред своје повлачење припремали да 
дигну у ваздух све железничке инсталације на 
станици. Железничари су их спречили у томе, 
па су се Немци брзо повукли локомотивом 
према Влајковцу. Тако је железничка станица 
око 7 часова ујутру већ била заузета. У сећање 
на храброст наших железничара постављена је 
спомен плоча на улазу у зграду ове станице. И на 
крају бих свакако поменуо сламање последњег 
немачког отпора у граду. Према строго 
поверљивом немачком наређењу команде 
групе Шнекенбургер за команданта одбране 
Вршца био је постављен извесни Бахман (име је 
остало непознато). У наређењу такође стоји да 
се за одбрану града употребе сва расположива 
средства, па долазимо до закључка да Немци 
нису имали намеру да се лако предају. Бахман 
је по чину био мајор СС-трупа који је одлучио да 
град брани са висине торња цркве св. Герхарда 
који доминира градом. Преко 800 Немаца 
се повукло у цркву, одакле су неколико сати 
пружали снажан отпор гранатирањем пошто 
нису прихватали капитулацију. Иначе ухапшени 
градоначелник Геза Фриш је повео преговоре 
са немачком командом. У вечерњим часовима 
непријатељ је био принуђен да се преда и град 
је ослобођен. Неколицина је искористила гужву 
и успела да побегне у правцу Павлиша. Немци су 
се предали у вечерњим часовима између 17 и 
18 часова. Изложба је почела у 18 часова скоро 
истог тренутка на дан када је пре 77 година 
град био фактички ослобођен, чиме сам хтео 
да на још један начин одам симболичку почаст 
ослобођењу. 

Због чега је важно неговање сећања на 
ове догађаје? 

- Прошлост треба памтити јер она је део 
нашег националног идентитета. Без прошлости 
нема ни будућности. То није празна флоскула, 
то је истинита тврдња. Неговање културе 
сећања на наше жртве и догађаје је најбољи 
одговор на ревизију историјских чињеница. 
Тиме показујемо пијетет и огромно поштовање 
према особама које су оставиле нешто у аманет 
будућим генерацијама. Та оставштина је њихов 
живот који су положили како бисмо сви ми 
данас живели у слободној земљи. Стога имамо 
ту друштвену и моралну обавезу да као народ 
негујемо антифашистичке вредности. 

Колико је Вршчанима позната локална 
историја из овог периода? Постоје ли неки 
упечатљиви детаљи, личности, догађаји, који 
су временом пали у заборав? 

- Мислим да је старијим генерацијама 
познатија ова тематика пошто су одрасли у 
једном времену у којем су се више цениле 
тековине антифашистичке борбе. Млађи 
нараштаји не познају разлику између фашизма и 

антифашизма, или је барем не познају довољно. 
За то је крив и наш образовни програм који 
је НОП ставио у исту раван са покретом чија је 
улога у 2. светском рату прилично дискутабилна. 
Последњих година се инсистира на српском 
јединству у којем имају предност историјске 
тематике са националним предзнаком. Ту пре 
свега мислим на Немањиће, српске устанке, 
балканске ратове, Први светски рат итд. Код 
Другог светског рата није проблем у чињеници 
да су се Срби борили против фашизма, колико 
у томе да су ти исти Срби имали ушивене 
петокраке на својим капама са којима су 
гинули у борбама. Од 1945. до 90-их година овај 
древни пентаграм није био само симбол нове 
државе, већ и велике марксистичке идеологије. 
Почетком 90-их година на сцену је наступила 
„ратна еуфорија“, почели смо да се стидимо 
петокраке, а тиме смо се на неки начин одрекли 
наших хероја који су положили своје животе од 

41. до 45. за слободу и одбрану тог антифашизма 
на чијим темељима почива данашњи свет. То се 
најпре огледа у наглим променама назива улица, 
тргова, имена школа или факултета, уклањању, 
уништавању и намерном занемаривању 
биста, плоча или споменика посвећених 
НОБ-у. Урамљене фотографије са Титом које су 
стајале по установама и школама су одједном 
завршавале у контејнерима, док су се заслуге за 
народ и ордени социјалистичког рада будзашто 
продавали на пијацама. Зато тематика Другог 
светског рата од 90-их година на овамо постаје 
скрајнут и нерашчишћен терен. А све то ствара 
велику конфузију у главама младих људи. Не 
могу да закључе ко је у том рату био на доброј, 

а ко на лошој страни. Стога сам и на отварању 
изложбе посебно ставио акценат на ревизију 
историјских чињеница. Желео сам да укажем на 
једну манипулацију у којима се жртве претварају 
у злочинце, док са друге стране злочинци постају 
жртве. Посебно сам указао на то да су Вршац 
ослободиле снаге Црвене армије, тачније борци 
3. украјинског фронта који су били чланови 
Комунистичке партије бољшевика, у садејству са 
партизанским борцима који су били припадници 
и симпатизери КПЈ која је основана 1919. године 
у Београду. Слагао се неко са марксистичком 
идеологијом или не, то је непобитна чињеница. 
Имао сам моралну обавезу да истакнем битну 
улогу КПЈ у борби против фашизма. 

Ви сте руководилац Одељења за новију 
историју и савремени период у Градском 
музеју у Вршцу. Колико је изазовно и какву 
одговорност са собом носи бавити се са 
позиције историчара догађајима од којих 
није прошло много времена или чак онима 
чији сте савременик? 

- Сваки пројекат је за мене нови изазов, али 
и подстрек на пољу мог даљег истраживања. 
Посетиоци у музеју из године у годину постају 
све захтевнији, па се и њихова очекивања морају 
оправдати. Не бих желео да остану разочарани. 
Као историчар поштујем туђе ставове, али 
браним и своје. Објективност ми је главни адут. 
Као руководиоцу Одељења припала ми је част 
али и огромна одговорност да презентујем, 
дигитализујем, чувам и прикупљам историјску 
грађу савремене историје не само Вршца већ и 
читавог јужног Баната. 

Т.С. 

„Почетком 90-их 
година на сцену 
је наступила 
„ратна еуфорија“, 
почели смо 
да се стидимо 
петокраке, а 
тиме смо се 
на неки начин 
одрекли наших 
хероја који 
су положили 
своје животе 
за слободу и 
одбрану тог 
антифашизма на 
чијим темељима 
почива данашњи 
свет“  

„На послу 
свакодневно 
долазим у додир 
са различитим 
фотографијама 
наших хероја 
и хероина из 2. 
светског рата. 
Нисам желео 
да остану 
заборављени, 
те фотографије 
су биле моја 
покретачка 
снага.“   

У ПЛАНУ 
ПОСТАВКА 

ПОСВЕЋЕНА 
СВЕТСКИМ 

РАТОВИМА, 
ПРОЈЕКТИ О 
ИСТОРИЈАТУ 

ЗАБАВНЕ МУЗИКЕ 
У ЈУГОСЛАВИЈИ 

И ПОЧЕЦИМА 
ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

Шта су за вас лично 
најинтересантније теме у новијој и 
савременој историји Вршца? Да ли 
можда планирате неке нове изложбе 
и пројекте на те теме?  

- Будући да сам дипломирао на 
катедри за историју Југославије на 
Филозофском факултету у Београду, 
свакако да ми је период социјалистичке 
прошлости најзанимљивији. У плану 
је стална поставка посвећена 1. и 2. 
светском рату, за чију сам реализацију 
добио финансијску подршку 
Министарства културе и информисања 
Републике Србије. У будућности 
намеравам да обрадим тематику 
историјата забавне и фестивалске 
музике у бившој Југославији. Почеци 
развоја телевизије код нас су ми такође 
у фокусу интересовања. Већ сам имао 
прилике да истражујем и пишем о 
локалној привредној историји, па ћу 
се потрудити да јавности представим 
поједине вршачке фабрике које су у 
доба СФРЈ биле веома успешне, а данас 
више не постоје или су приватизоване. 
Наравно, изложбе посвећене значајним 
историјским личностима из НОБ-а 
биће неизоставни део мојих будућих 
пројеката. У сваком случају, могу 
да најавим доста лепих ствари у 
будућности. Гарантујем да љубитељи 
историје и културе неће остати 
разочарани. 
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Осуђеницима који у данским затворима служе 
доживотне казне затвора биће забрањено да улазе у 
нове романтичне везе како би се спречио феномен 
„обожаватељка криминалаца”. Како преноси Би-Би-
Си, влада Данске је представила нови закон којим ће 
затвореницима који служе доживотну казну затвора бити 
ограничено контактирање само са онима са којима су били 
блиски првих 10 година служења казне. Како се наводи, 
овај закон је уследио након открића да се Камила Курстеин, 
седамнаестогодишња девојка, заљубила у осуђеника, 
милијардера Петера Мадсена.

Мадсен је осуђен за брутално убиство младе новинарке 
Ким Вал на својој подморници, након што се она укрцала 
на њу да га интервјуише 10. августа 2017. године. Касније 
је Мадсен раскомадао њено тело и бацио га у море, а на 

доживотну казну затвора осуђен је 2018. године, пренео је 
Танјуг.

Камила Курстеин признала је да се заљубила у Мадсена 

после размењивања писма и разговора телефоном са њим, 
који су трајали две године.

Дански министар правде Ник Хекеруп навео је у 
саопштењу да се овакви односи „очигледно морају 
прекинути” и додао да осуђени криминалци „не би требало 
да буду у могућности да користе затворе као центре за 
састанке или медијске платформе за хвалисање својим 
злочинима”.

„Видели смо одвратне примере последњих година да су 
затвореници који су починили гнусне злочине контактирали 
младе људе како би задобили њихову симпатију и пажњу”, 
додао је он.

Очекује се да ће нов закон ступити на снагу почетком 
наредне године. 

Извор: Политика

Мушкарац из Еритреје Натабај 
Тинсијев умро је у 127. години, а његова 
породица, која верује да је преминуо 
са 137 година, нада се да ће он ући у 
Гинисову књигу рекорда као најстарија 
особа која је икада живела. „Стрпљење, 
великодушност и срећан живот, то је 
била његова тајна за тако дуг животни 
век”, рекао је за Би-Би-Си његов унук 
Зере Натабај.

Натабај је преминуо у свом селу 
Азефа, које је окружено планинама и у 
којем живи око 300 становника.

Његов унук је рекао да црквени 
записи, укључујући његов родни лист, 
показују да је рођен 1894. године, када 
је и крштен, и према тим подацима у 
тренутку смрти имао је 127 година.

Међутим, његова породица верује да 
је заправо рођен 1884. године, а да је 
крштен 10 година касније, кад је у село 
дошао свештеник. Сеоски свештеник 
потврдио је, ипак, да записи показују 
да је Натабај заиста рођен 1894. године. 
Додао је како је био присутан кад су 
мештани села 2014. године прославили 
његов 120. рођендан.

Натабај се оженио 1934. године, 
а његова супруга је умрла 2019. 
године у 99. години живота. Бавио се 
сточарством, имао је много говеда, коза 

и пчела.
Према Гинисовој књизи рекорда, 

најстарија особа на свету која је икада 
живела била је Францускиња Жан 

Калман, која је 1997. године умрла у 122. 
години, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

Доберман је раса радних паса 
коју је у Аполди (Немачка) узгојио 
Луј Доберман крајем 19. века * 
Доберман је елегантне и чврсте 
грађе и живог темперамента. 
Висок је од 61 до 71 центиметар, 
а тежак између 27 и 75 килограма. 
Длака му је кратка и глатка, црне, 
жућкастосмеђе или тамносмеђе 
боје с рђастим палежом на 
глави, врату, грудима, основици 
репа и стопалама. Одликују 
га неустрашивост, окретност, 
оданост и интелигенција, због 
чега служи најчешће као радни 
пас у полицији и војсци. У 
неким земљама добермани су 
специјално обучени као водичи 
за слепе. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КОЈЕ СУ 
ОДЛИКЕ ПСА 
ДОБЕРМАНА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ВЕРОВАТНО НАЈСТАРИЈИ ЧОВЕК НА СВЕТУ ПРЕМИНУО У 127. ГОДИНИ 

ЖИВОТНИ ВЕК ЗА ГИНИСА 

Спасиоци су избавили пет мачака, 
пса и папагаја који су три седмице били 
заробљени у стамбеној згради у којој 
се догодила експлозија гаса у Ногинску 
код Москве, у којој је погинуло седам 
особа, изјавила је активисткиња за 
људска права Марија Ахмедова, јавља 
Тас. „Неколико животиња, пас, четири 
мачке, маче и папагај спасени су током 
два дана”, написала је Ахмедова, чланица 
председничког савета за цивилно 
друштво и људска права на својој фејсбук 
страници, пренео је Танјуг.

У експлозији гаса која је 8. септембра 
потресла деветоспратну стамбену зграду 
у Ногинску, источно од Москве, узрокујући 
делимично урушавање, погинуло је седам 
особа, а повређене су 22. 

Извор: Политика

ПОСЛЕ УРУШАВАЊА ЗГРАДЕ УСЛЕД ЕКСПЛОЗИЈЕ 

ИЗ РУШЕВИНА СПАСЕНЕ ЖИВОТИЊЕ НАКОН 
ТРИ НЕДЕЉЕ 

ДАНСКА У БОРБИ ПРОТИВ „ОБОЖАВАТЕЉКИ КРИМИНАЛАЦА”    

ЗАТВОРЕНИЦИМА ЗАБРАЊЕНЕ НОВЕ РОМАНТИЧНЕ ВЕЗЕ 
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Jеданаеста седница Скупштине општине 
Пландиште, којом је председавао Владан 
Младеновић, заменик председника Скупштине 
општине Пландиште, одржана је у среду 29. 
септембра. Пре усвајања дневног реда, Владан 
Младеновић је предложио допуну са две 
тачке, разрешење старог и именовање новог 
Надзорног одбора ЈП „Полет“ Пландиште.

Одборници су прво разматрали и усвојили 
Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке 
о буџету општиине Пландиште за 2021. годину 
(Други ребаланс). У оквиру ове тачке је речено 
да је Други ребаланс рађен због повећања 
наменских средстава на приходној страни и 
због прерасподеле средстава на приходној и 
расходној страни. Другим ребалансом буџет је 
коригован на 628 милиона 777 хиљада динара. 
Овај износ је остварен на основу средстава 
извора из буџета, на основу трансфера са виших 
нивоа власти, нераспоређеног вишка прихода 
из ранијих година и на основу неутрошених 
средства донације из ранијих година. Након 
тога, разматран је Извештај о извршењу Одлуке 
о буџету општине Пландиште за период јануар-

јун 2021. године. У овом периоду остварени 
су укупни приходи и примања од продаје 
нефинасијске имовине у износу од 246 милиона 
динара, односно 45,50% од планираног буџета. 
Укупни издаци у овом периоду, који се састоје 
из текућих расхода и издатака за нефинасијску 
имовину, износе 225 милиона динара, односно 

33,90% од планираних издатака буџета. У овом  
периоду остварен је укупан буџетски суфицит у 
износу од 21 милион 384 хиљаде динара.

На дневном реду седнице био је и Извештај о 
раду Предшколске установе „Срећно детињство“  
за радну 2020-2021. годину као и Годишњи план 
рада за исти период. Известилац по овој тачки 

је рекао да се рад у свим објектима одвија 
нормално поштујући све мере превенције од 
заразе цорона вирусом, које су се спроводиле у 
мају 2020. године.

Одборници су изгласали разрешење старог 
и именовање новог Надзорног одбора ЈП 
„Полет“. Чланови новог Надзорног одбора су 
Милош Манојловић, мастер правник из Вршца, 
председник, Дијана Маџовски, струковни 
мастер економиста из Пландишта и Војислав 
Ћурчић, специјалиста, струковни економиста из 
Милетићева.

Седници су присуствовали председник 
општине, Јован Репац и Александра Одавић 
Мак, начелница Општинске управе. Председник 
општине је након одржане седнице изјавио да је 
усвајање Другог ребаланса од велике важности 
за све грађане, Општини предстоји реализација 
три изузетна пројекта, трим стазе и теретана 
на отвореном у Пландишту за које су добијена 
средства Министарства заштите животне 
средине, уређење тротоара у Великој Греди и 
почетак изградње капеле у Хајдучици.

11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“ 
суфинансира Општина Пландиште

У складу са планом и програмом рада Савета за безбедност 
саобраћаја Општине Пландиште настављено је са реализацијом 
пројекта унапређења безбедности саобраћаја на путевима 
постављањем хоризонталних успоривача брзине – лежећих 
полицајаца на деловима локалних саобраћајница. Радови на 
постављању успоривача брзине изводили су се на локацијама у 
Пландишту, у ул. Вука Караџића, Првомајска и Пашњачка.

Савет за безбедност саобраћаја током читаве године изводи 
радове и реализује пројекте који се тичу опште безбедности 
саобраћаја. У складу са захтевима грађана Општине Пландиште 
и Плана генералне регулације насеља Пландиште, тренутно се 
изводе радови на постављању хоризонталних успоривача брзине 
– лежећих полицајаца на локацијама на којим је фреквентност 
саобраћаја велика и где несавесни грађани не воде рачуна о 

брзини кретања својих возила.
- Безбедност саобраћаја је приоритет о ком морамо да 

водимо рачуна свакодневно, било кроз едукацију, санацији путне 
инфраструктуре или постављању саобраћајне сигнализације, а 
једним крајњим циљем да се сви осећају сигурно и безбедно, кажу 
у Савет за безбедност саобраћаја Општине Пландиште.

Постављање ових успоривача треба да утиче на свест возача 
да смањи брзину и прилагоди своје кретање условима пута, о чему 
несавесни возачи доста често не воде рачуна. 

- Након завршетка ових радова наставићемо са даљом 
реализацијом пројекта и унапређења система безбедности 
саобраћаја у нашој општини, изјавио је председник општине 
Пландиште Јован Репац.

ПОСТАВЉЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ УСПОРИВАЧИ БРЗИНЕ 
РАДОВИ У ЦИЉУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПЛАНДИШТУ

Министарство за заштиту животне средине 
и Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја заједно реализују пилот пројекат под 
називом „Улога ученика у заштити животне 
средине“. У имплементацији овог пројекта која 
је предвиђена за школску 2021/2022. годину, 
учествује 29 локалних самоуправа, свака са по 
једном школом из своје средине.

Општина Пландиште је једна од локалних 
самоуправа коју је Министарство за заштиту 
живоне средине, на основу досадашње сарадње, 
препознало као сигурног и поузданог партнера 
за реализацију овог пилот пројекта чији је 
циљ, пре свега, унапређење знања и ставова 
о животној средини, јачање професионалних 
компетенција, развијање међупредметних 
компетенција и примену међупредметног 
приступа у реализацији разноврсних и 
систематских активности које доприносе 

развијању еколошке свести ученика, као и 
родитеља.

У име општине Пландиште, догађају који је 
представљао подршу реализације овог пилот 

пројекта, односно потписивању протокола 
о сарадњи и начину и условима реализације 
овог пројекта присуствовао је Душан Ћурчић, 
заменик председника општине Пландиште. 

Заменик председника општине је овим поводом 
изјавио да ће се током реализације овог 
пројекта акценат ставити на рад са децом, на 
спровођење системске едукације школараца 
како заштитити и очувати природу, на природна 
станишта, на проучавање о утицајима човека на 
климатске промене, загађење ваздуха, давање 
елементарних знања како да се очувају зелене 
површине и пошумљава околина. Заменик 
председника општине је такође рекао, да је ово 
одлична прилика да нашу децу едукујемо, како 
да дођу до чистије и лепше животне средине.

Догађају су присуствовали и министри, Ирена 
Вујовић (Министарство за заштиту животне 
средине), Марија Обрадовић (Министарство 
државне управе и локалне самоуправе) и 
Бранко Ружић (Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја).

“УЛОГА УЧЕНИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ У ВЕЛИКОМ ПРОЈЕКТУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Савет за безбедност саобраћаја Општине Пландиште, у сарадњи 
са ОШ “Доситеј Обрадовић”, спровео је акцију под називом “И ја 
сам учесник у саобраћају” током које су организована такмичења 
и едукације на тему безбедног управљања бициклом у саобраћају.

“Савет за безбедност саобраћаја Општине Пландиште сваке 
године спроводи акције које првенствено имају за циљ да едукују 
најмлађе учеснике у саобраћају како да се понашају у саобраћају, 
како да управљају бициклима и мопедима на безбедан начин, 
како би се осећали сигурно и безбедно. Кроз реализацију оваквих 
акција трудимо да подигнемо свест људи да су деца најугроженија 
категорија у саобраћају и да са великом пажњом и опрезом сви 
који управљају моторним возилима морају да се крећу посебно 
у близини школа и вртића. Овакви пројекти наилазе на велико 
интересовање код деце, што нам је и крајњи циљ, да их едукујемо, 
упознамо са правилима саобраћаја, упознамо са чињеницом 
да без обзира што су још увек деца да морају да воде рачуна од 

другим учесницима у саобраћају.“, рекао је председник општине 
Пландиште Јован Репац.

У оквиру акције „И ја сам учесник у саобраћају“ организовано је 
такмичење у полигонској вожњи бицикла. У оквиру две категорије 
учесника, 28 ученика од петог до осмог разреда такмичило се у 
савлађивању препрека, тактичности и спретности, током ког су 
деца показала велику умешност у управљању бициклом.

Након завршетка такмичења председник општине Јован Репац 
поделио је свим учесницима пригодне поклоне у виду заштитне 
кациге, светлећих катадиоптера, сигурносних ланаца за бицикло 
и промотивних флајера, а за најуспешније такмичаре у обе 
категорије награда је била бицикло.

У категорији ученика 5. и 6. разреда најуспешнији је био 
Вања Борисављевић, док је у категорији ученика 7. и 8. разреда 
најбољи био Дино Гроздановић. Свим учесницима честитамо на 
постигнутом резултату и успешно спроведеној обуци.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАО АКЦИЈУ

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

„И ЈА САМ УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ“
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (136)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И РЕВИЗИЈА ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ
Прва права ревизија уметности 

настала је појавом модерне уметности. 
Тај импресионизам малтене аматерске 
површности према  помпи виртуозности  
владајућег грађанског реализма. Грађански 
реализам крио је пукотине, као боре лица 
стварности, све већих подела у друштву 
и страсти модерне уметности права су 
метафора страсти, слободе, либерарног 
капитализма, стицања, нагомилавања, 
израбљивања људи, ресурса читавих земаља, 
легитимно чак веома похвално.

Идеје етике, правде, братства, једноскости, 
грађанске филозофије, поштовање људских 
права није било ни у фусноти као што је све то 
присутно у Пајином Триптихону, који за свој 
род, своју нацију у правом тренутку ствара 
колективно искуство и потенцијал идентитета 
који хомогенизује нацију. Од тада пре више од 
века и по нема ревизије уметности.  

Брод човечанства бауљао је, тонуо, 
поправљан је у ратовима, кризама понижења 
етике свих врста, само је историја уметности 
грабила несметано напред хранећи се 
сама собом привидно недодирљива, 
неприкосновена, пркосећи свим законима 
термодинамике и финансија да би тек сада 
постајало видљиво огромно тело гаргантуе 
која деценијама прождире усисава рад, 
новац, снове људи постајући постмодерна 
неман са нескривеним апетитима сама себи 
довољна.

Један мудри антрополог давно је 

објавио; права уметност подстиче исконску 
превратничку креативну хемију људског духа 
а постмодерна јалово забавља, замлаћује, 
чинећи нас послушним и све то папрено 
наплаћује.

То је истовремено и објективни  неутрални 
индикатор којим се  може разликовати 
уметност од неуметности па ма колико  
дебеле биле књиге којима се превара брани.

Пајин Триптихон је наш међаш, означава 
прве почетке модернизма код нас.

Од тада почиње рендовање, пумпање 
вредности модерних и постмодерних дела 

за које је појава  крипто валуте свих врста тек 
наивна појава. 

Уметничко дело постала је меница, 
гарантно писмо међдржавна обвезница 
највишег ранга и иако обичан човек нема 
појма о том паралелном финансијском свету 
прећутно се поштује и у временима ратова, 
криза, страшних непријатељстава, само 
имовина остаје недодирљива.

Било је многих покушаја  ревизије историје 
уметности, али како каже један историчар 
уметности како променити курс броду чије 
је сидро далеко веће од слободе мора којим 

треба да плови и води људску мисао.
Ревизија ставова, па и у уметности, није тек 

хир  то је прастара животна биолошка прича 
када се нека вредност све више удаљава од 
људских потреба и праве људске природе.

Као што све замамнија игрица, све 
више живљења у сајбер простору, личи 
на Дизниленд, на вечити Холидеј, одмор, 
а у ствари трениг видео игрицама нема 
никакву стварну вредност у малим ратовима 
преживљавања у реалном свету.

Сајбер информатички простор постао 
је ентитет за себе, васиона попут паукове 
мреже која  бележи сваку активност свих 
људи која иницијативе огромне већине чини 
бесмисленим јер све  што се на мрежи појави 
постаје прошлост, провидно, незаштићено 
и неко томе парира а ми можемо  мучити 
своју креативност када њене плодове јавно 
излажемо у свету без тајни сем што су  тајни 
они који уновче наше креативне тајне.

Пајин Триптихон и ревизија уметности так 
су почетни напор да прозремо и презремо 
врли нови свет око себе и у себи и као што 
је ин не бити на мрежи тако је ин неверовати 
високим свештеницима који препакују 
историју уметности жваћу истину и хране 
се њом. Један мудри  социолог запазио је да 
је свет постао као возач који користи само 
папучице за гас и заборавио је да кочи а спас 
му је кочница. 

Т. Сухецки

Убица игра најстарију дечју игру 
на свету – жмурке. Само што је 
Колекционар очију игра до смрти.

Сценарио злочина увек је исти. 
Женско тело буде пронађено са 
штоперицом која откуцава у мртвој 
шаци. Унезверени отац и муж мора да 
нађе своје дете пре него што се оно 
угуши.

Бивши полицајац Александер 
Зорбах, који је након једног посебно 
тешког случаја променио професију и 
постао новинар црне хронике, прати 
сва три убиства низом сјајних чланака. 
Али ово убиство је другачије. Поред 
леша је пронађен Зорбахов новчаник. 
Сада је он осумњичени. Колекционар 
очију овог пута жели да и Зорбах 
учествује у игри. Има тачно четрдесет 
пет сати и седам минута да спасе 
дечаков живот. Одбројавање је већ 
почело…

Убица је лукав и никада није 
оставио ниједан траг, све док се 
сасвим изненада не појави тајанствени 
сведок: Алина Григоријев, млада 
физиотерапеуткиња која тврди да 
може да види прошлост људи пуким 
физичким контактом. А можда је 
њен последњи пацијент био управо 
Колекционар.

Себастијан Фицек рођен је 1971. 
године у Берлину. Радио је као новинар 
и писац за радио и телевизијске 
станице у читавој Европи. Његови 
романи изузетно су популарни, један 
је од најуспешнијих писаца у Немачкој.

Са првим романом, Себастијан 
Фицек је постигао невероватан успех, 
скинувши Да Винчијев код са првог 
места немачке топ-листе.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
настављају да награђују читаоце и љубитеље 
књиге. Овог пута обезбедили смо два примерка 
књиге „Игра жмурке“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Розеле Пасторино „У вучијој јазбини“, освојиле 
су је Драгана Петровић и Корнелија Дражилов. 
Честитамо! Награде се могу преузети у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, средом од 10 
до 17 часова.

ИГРА ЖМУРКЕ

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗБОГ КОЈЕ ЋЕ ВАМ СЕ ЈЕЗА 
СПУСТИТИ НИЗ КИЧМУ

„Балада декадента“, нова књига Марка 
Браковића, луцидни је роман из мушког угла о 
сексуалности и разлозима који нас упућују ка 
љубави за цео живот.

Главни јунак, стабилан мушкарац у раним 
четрдесетим, познати психотерапеут и писац, 
раскида четворогодишњу везу и поново трага 
за љубављу и браком. Након низа живописних 
сексуалних искустава, али и узбудљивих 
путовања у Хрватску, Португал, Словенију и 
Аустрију, он изнова открива врлину скромности 
и разлику између жеље и чежње: свако жели 
да буде вољен, али само они који прођу кроз 
патњу одбијања могу да спознају путоказ ка 
правој љубави.

„Ово је до сада мој најобимнији, 
најсадржајнији и најличнији роман, који 
представља период од једне године мог живота, 
и то од лета 2018. па све до јесени 2019. године. 
Мањи део романа представља аутофикцију, 
али нећу рећи шта се никада није десило, јер 
није важно. Важно је да је роман одличан и да 
сам њиме презадовољан“, рекао нам је Марко 
Браковић, додајући да је „Балада декадента“ 
љубавни роман испричан из мушког угла 
који ће волети и жене, јер показује рањивост 
мушкарца освајача и сву суптилност и слојеве 
мушке љубавне патње.

„За љубитеље путовања ово је и ’роад’ 
роман, јер се многе важне сцене дешавају на 
Хвару, Лисабонској тврђави, Синтри, Љубљани, 
Марибору и Грацу, тако да сам убеђен да ће 
многи заволети ово дело и дату му вечни живот. 
Уосталом, тако је било и до сада. Уживајте!“

Роман „Балада декадента“ можете пронаћи у 
свим књижарама Делфи, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs и на сајту 
laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су два примерка романа „Попут 
даха“, који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књиге 
„Попут даха“ освојили су је Милена Пантовић 
и Дејан Корбуц. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

„БАЛАДА ДЕКАДЕНТА“

“ЛАГУНА” И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НАЈЛИЧНИЈИ РОМАН МАРКА БРАКОВИЋА
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ ЛИЦА

ГРАД ВРШАЦ 
ДОНИРАО 
РАЧУНАРЕ 

УДРУЖЕЊИМА 
ПЕНЗИОНЕРА

Поводом међународног дана старих лица представници 
Гада Вршца обишли су Удружења пензионера на територији 
Града Вршца и том приликом уручили вредне пакете у виду 
лап-топ рачунара као симболичну подршку у даљем раду и 
активностима удружења. 

Током посета удружењима представници Града, 
помоћница градоначелнице Тамара Радочај, члан већа 
за социјалну политику Маја Ристић Лажетић и директор 
ПИО фонда Вршац Јелена Мушкиња разговарали су са 
представницима удружења о актуелним питањима, будућим 
плановима и активностима. 

- Град Вршац континуирано спроводи бројне мере и 
активности у циљу унапређења квалитета живота наших 
најстаријих суграђана и њиховог активног укључивања у све 
аспекте живота, истакла је Маја Ристић Лажетић, чланица 
већа за социјалну политику.
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СВИЊЕТИНА СА ИНДИЈСКИМ ОРАСИМА
НАМИРНИЦЕ:

- 500 г Матијевић 
свињске плећке
- 100 г индијског 
ораха
- 2 чена белог лука
-1 велика паприка
- 3 шаргарепе
- 1 главица црног 
лука
- соја сос по укусу
- 1 мало парче 
ђумбира
- 200 мл пилеће 
супе
- маслиново уље

ПРИПРЕМА: Матијевић свињску 
плећку исеци на ситне комаде и динстати га 
на маслиновом уљу. Док се динста, додавати 
соја сос по укусу. Кад је месо готово, извадити 
га из тигања.

На истој масноћи издинстати ситно 
исецкан бели лук и ђ¬умбир. Извадити их из 
тигања, па продинстати претходно обарену 
шаргарепу исећену на колутове, паприку и 
црни лук исечене на ребарца и индијски орах. 
Прелити све соја сосом и супом и динстати 
неколико минута. Вратити месо, бели лук и 
ђумбир, динстати још неко време и по укусу 
додати још соја сос. Посолити, побиберити 
и добро промешати. Служити уз барени 
пиринач.

КРАСТАВЧИЋИ СА БЕЛИМ ЛУКОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 2 кг краставаца 
корнишона
- 80 г соли
- 1,5 л алкохолног 
сирћета
- 10 цена белог 
лука
- 2 кашичице 
бибера у зрну
- 2 љуте 
папричице
- неколико 
ловорова листа
- мирођија по 
жељи

ПРИПРЕМА: Краставце опрати, 
осушити, одстранити им петељке. Ставити 
их у већу

посуду, посолити и оставити на хладном 
месту да одстоје преко ноћи. Процедити их 
и слагати у чисте тегле. Сирће прокувати 
уз додатак мало воде, па ставити зачине и 
овом мешавином прелити краставце.

Тегле добро затворити и чувати на 
хладном месту.

ЧОКОЛАДНЕ ГАЛЕТЕ

НАМИРНИЦЕ:

ТЕСТО
- 250 г путера
- 125 г шећера
- 1 ванилин шећер
- 4 јаја
- 150 г брашна
- 25 г какаоа
- 1 пудинг од 
чоколаде
-2 равне кашичице 
прашка за пециво
- 200 мл слатке 
павлаке
 - 100 г млевених 
бадема

ПРИПРЕМА: Путер пенасто 
умутити, па постепено додавати шећер 
и ванилин шећар. Умешати једно по 
једно жуманце. Брашно помешати са 
какаом, прашком за пециво и пудингом, 
просејати и наизменично са слатком 
павлаком додавати у смесу од путера, 
јаја и шећера. Умешати бадеме и чврсто 
умућени снег од беланаца. Пресу за 
колаче добро загрејати и науљити. 
Кашиком стављати тесто и пећи. Галете 
служити са чоколадним преливом и 
умућеном слатком павлаком или их 
посути шећером у праху.
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MAGYAR TÜKÖR

Jó helyen voltunk mi, 
Békés – Dánfokon
Az eddig bevett szokások-

tól eltérően az idén a tá-
borban az aktiv munka 

csak három napig tartott. Az 
első nap, augusztus 4. az ér-
kezések és regisztráció nap-
ja volt, az utolsó augusztus 8. 
pedig a táborbontásé. Habár 
rövidebb volt, mint azt háló-
sok megszokták, de ugyano-
lyan minőséges, tartalmas is, 
mint az eddigi tizenkilenc ta-
lálkozás. A fő hangsúly, ahogy 
azt a Háló mozgalom megfogal-
mazta: találkozás, kapcsolat és 
közösség, most is teljes egészé-
ben valóra vált. A 250 résztvevő 
6 régióból: Erdélyből, Partium-
ból, Délvidékről, Felvidékről, 
Kárpátaljáról és természtere-
sen Magyarországról jött a Bé-
kés megyei Békés-Dánfokra. A 
Délvidékről, Bácskából és Bá-
nátból 65-fő vett részt a tábo-
rozáson, közülük három több-
gyermekes család, 18 ifi és tini 
korosztályú fiatal. Busszal és 
személygépkocsikkal érkeztek 
a táborba. A bérelt busz költ-
ségeit a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap támogatta.

Az előadások és a kiscsopor-
tos foglakozások három terüle-
tet öleltek fel: kapcsolatom az 
embertársaimmal, a teremtett 
világgal, végül kapcsolatom a 
Teremtővel.

Csütörtökön, miután Kál-

mán Tibor Békés polgármeste-
re megnyitotta a tábort, Dr. Pé-
csi Rita Az érzelmileg is intelli-
gens kapcsolódás című előadá-
sával kezdte meg a szakmai és 
lelki programokat. Pécsi Rita 
nem először vett részt a Háló-ta-
lálkozókon és táborozásokon. 
Az érzelmi intelligencia fontos-
ságára és annak fejlesztési lehe-
tőségeire hívta fel a jelenlevők 
figyelmét. A lendületes előadás 
benyomásait a kiscsoportos fog-
lakozásokon beszélték tovább a 
táborlakók. Délután a szabadidő 
programok keretében lehetőség 
nyílt kézműves foglakozásokra, 
filmek megtekintésére, úszások-
tatásra és az íjászat alapjainak 
elsajátítására. Ezek a szabadidős 
programok folytatódtak a tábo-
rozás más napjain is.

Pénteken Kükedi Zsolt előa-
dása kötötte le a jelenlevők fi-
gyelmét. Témája a Mindenna-
pi teremtésvédelem, amelyben 
azokra a lehetőségekre hívta fel 
a figyelmet, amelyekkel mi is 
sokat tehetünk a teremtett vi-
lág megőrzése érdekében, mert 
az eredendően szép, és mind-
azért, ami történik ezzel a világ-
gal, mi is felelősek vagyunk. A 
kiscsoportos foglakozások után 
a csoportbeszámolókban a dél-
vidékiek nevében Mezei Zsu-
zsanna a helyi értékek megőr-
zésére hívta fel a figyelmet, és 
mutatott be egy torontáltordai 
sikeresen megvalósított kezde-
ményezést. A délelőtt folyamán 
az ifi-tini csapattal Mike Ervin 
foglalkozott.

A szombati előadó Vajdaság-
ból érkezett. Klemm József új-
ságíró előadásának már a címe 
is a mai kort tükrözi: Csoport-
szelfi, Istennel. Személyes élmé-
nyei alapján ecsetelte a Terem-
tővel való kapcsolatát. A kiscso-
portos beszélgetésekben min-
denki a saját élményéről beszél-
hetett, amikor érezte a Teremtő 
közelségét, jelenlétét. Az ifikkel 
és tinikkel ugyanebben az idő-
ben Orosz István foglakozott.

Mind a három nap csúcspont-
ja a közös misék voltak, ahol 
minden nap másik plébános 
szolgáltatta a misét a táborozó 

atyákkal együtt. A gyónási alkal-
mak és a reggeli imák is a lelki 
feltöltődést szolgálták. Az ide-
iglenes kápolna pedig alkalmat 
nyújtott a visszavonulásra és az 
elcsendesülésre.

A szórakozási lehetőség is 
adva volt. Csütörtökön este a 
Tabán Táncegyüttes, Békéscsa-
ba táncháza alapozta meg a jó 
hangulatot. A következő este 
az istenes verseké volt. A bú-
csú buli előtt a délvidéki csan-
tavéri Mendicus ifjú tamburá-
sainak koncertje nyűgözte le a 
hallgatókat. A közös szórakozás 
jó alkalom volt az ismerkedés-
re, barátkozásra.

A táborzárás tanúságtétel-
lel fejeződött be, ahol a részt-
vevők személyes élményeikről 
számolhattak be, arról, hogy 
mit jelent számukra a Háló-tá-
bor, és mit visznek haza lelkük-
ben az itt töltött napokról. Dél-
vidékről az ifik és a felnőttek 
egy-egy képviselője tett tanú-
ságtételt a táborban töltött na-
pokról, és az ott szerzett tes-
ti-lelki feltöltődésről.

A tábori élet sokszínűsége, 
az, hogy együtt volt itt öt or-
szág magyarságának képviselő-
je, kicsik és nagyok, fiatalok és 
idősek csak emelte ennek a jól 
megszervezett rendezvénynek 
a színvonalát, és megerősítet-
te azt a tudatot: Jó helyen vol-
tunk mi ott Békés-Dánfokon. 
Szükségünk van ilyen és ha-
sonló találkozásokra, megerő-
sít bennünket az Istenben ve-
tett hitünkben, tartja bennünk 
az együvé tartozás érzését, és a 
határokon átívelő kapcsolato-
kat. MEZEI ZSUZSANNA

ISMÉT TALÁLKOZNAK AZ AMATŐR SZÍNJÁTSZÓK

Szaján a házigazdája 
a XXV. találkozónak
A Vajdasági Magyar Mű-

velődési Szövetség, a 
Vajdasági Magyar Művelő-
dési Intézet és a szajáni Ady 
Endre Művelődési Egyesü-
let az idei évben 2021. októ-
ber 15-e és 24-e között ren-
dezi meg a Vajdasági Ma-
gyar Amatőr Színjátszók 
XXV. Találkozóját.

A 2021-es Találkozó há-
zigazdája Szaján. A Vajda-
sági Magyar Amatőr Szín-
játszók Találkozója már 25. 
éve az amatőr társulatok se-
regszemléje és nemes ver-
sengése, ahol az előadáso-
kat szakmai zsűri vélemé-
nyezi, és több kategóriában 
díjakat oszt ki.

A találkozót minden év-

ben más-más vajdasági te-
lepülésen rendezik meg, 
így megmozgatva a kiste-
lepülések közösségét, be-
vonva azokat a szervezés-
be, valamint a közönség 
soraiba. A szervezők vár-
ják a Vajdaságban műkö-
dő színjátszó csoportok je-
lentkezését a vajdasági ma-
gyar műkedvelő színjátszás 
szemléjére.

A benevezés határideje: 
2021. szeptember 19.

MUZSLYÁN A JÖVŐ HÉTVÉGÉN

Falunap és 
templombúcsú
Muzslyán a jövő hétvégén rendezik meg a falunapot és 

templombúcsút. A szervezők igen tartalmas és vélto-
zatos programmal várják a Muzslyára látogatókat.

Péntek, szeptember 10:
17:00 - a közös-kiállítás megnyitója a Muzslyaiak Klubja és 

a RÉMUSZ-Hagyományápoló Egyesület helyiségében 
(Magyar Ház nagyterme);

18:30 - szentmise a Szűz Mária Szent Neve templomban, 
utána komolyzenei hangverseny;

21:00 – Ifjúsági buli a Magyar Ház udvarában – a jó hangu-
latot DJ Tamara fogja megteremteni;

Szombat, szeptember 11:
09:00 - csirkepaprikás-főző verseny a helyi közösség épü-

lete előtti parkban (a RÉMUSZ-Hagyományápoló 
Egyesület szervezésében);

10:00-22:00 óráig - a közös-kiállítás nyitvatartási ideje a 
Muzslyaiak Klubja és a RÉMUSZ-Hagyományápo-
ló Egyesület helyiségében (Magyar Ház nagyterme);

11:00 - szentmise a Szűz Mária Szent Neve templomban;
13:00 – díszülés a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermé-

ben – faludíjak átadása;
13:00 - kézilabda-torna a Lehel Női Kézilabdaklub pályáján;
16:00 - a MAKK szabadtéri rajzolása a Magyar Ház előtt;
17:00 - ünnepi művelődési műsor a helyi közösség épü-

lete előtt;
21:00 – rock koncert a a helyi közösség épülete előtt;

Vasárnap, szeptember 12:
10:00 - szentmise a Szűz Mária Szent Neve templomban;
10:00 - a MAKK szabadtéri rajzolása a Magyar Ház előtt;
10:00 -22:00 óráig - a közös-kiállítás nyitvatartási ideje a 

Muzslyaiak Klubja és a RÉMUSZ-Hagyományápoló 
Egyesület helyiségében (Magyar Ház nagyterme);

11:00 - szentmise a Szávió Szent Domonkos templomban.
BORBÉLY TIVADAR

Kukoricafesztivál Tordán
ÉRTESÍTÉS !

Értesítjük az érdekelteket, 
hogy a 13. Kukoricafesz-

tivált 2021. szeptember 18-
án (szombat) szervezik meg 
Tordán

A fesztivál keretében ezúttal 
is sor kerül a már hagyományos 
kézi kukoricatörő versenyre, a 
hagyományos ízek főzőverse-

nyére valamint a pálinka ver-
senyre is.

Kérjük az érdekelt csapato-
kat illetve egyéneket, hogy a 
részvételi szándékukat legké-
sőbb szeptember 12-ig jelezzék 
az orgonavirág hagyományápo-
ló egyesület elnökasszonyánál, 
Farkas Évánál a 060 6780743-as 
telefon számon.

 » A tábor résztvevői

KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓ-TÁBOR 

„
A Délvidékről, 
Bácskából és Bánátból 
65-fő vett részt a 
táborozáson, közülük 
három többgyermekes 
család, 18 ifi és tini 
korosztályú fiatal

 »A tavalyi fesztivál

 »A muzslyai templom
PORFIRIJE PÁTRIÁRKA
FOGADTA A SZENT CIRILL ÉS METÓD NEMZETKÖZI 
PÜSPÖKI KONFERENCIA TAGJAIT

Őszentsége Porfirije pátriárka a Szerb Pravoszláv Egyház Szent Szinódusának tagjaival 
együtt 2021. szeptember 3-án, Belgrádban fogadta Dr. Német László SVD nagybecskereki 
püspököt, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökét, valamint 
a konferencia tagjai közül Mons. Stanislav Hocevar belgrádi érsek metropolitát, Mons. 
Slavko Vecerin szabadkai megyéspüspököt és Pastyik Róbertet a konferencia főtitkárát.
A találkozón áttekintették a húsz évvel ezelőtt bevezetett iskolai hitoktatás helyzetét, 
és egyeztettek annak minél szélesebb körű elfogadtatásáról a közoktatásban, 
valamint a hitoktatók munkaviszonyának állandósításáról. A találkozó résztvevői 
megállapodtak abban, hogy a húszéves jubileumot közös programokkal, a keresztény 
értékek mentén szervezik meg, amelybe a többi szerbiai egyházat és vallási 
közösséget is bevonják. A találkozón szó esett a szerbiai vagyonvisszaszármaztatás 
problémáiról, közös megoldást keresve a folyamat felgyorsítására.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

ORGONAVIRÁG HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLETE Fo
tó:
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Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Плац у Јабланци од 7 ари и 19 
м², на улазу у село, посађен са 
багремом, погодан за пчеларе. 
Тел. 064/425-6130.

Продајем стан 62 м², 6. спрат, 
Војнички трг, није јефтино, вреди 
погледати. Тел. 069/721-949.

Продајем плац са виноградом 
у Малом Жаму, на улазу у село 
одлична локација. Повољно. Тел. 
064/228-7558.

Купујем гарсоњеру или 
једнособан стан .Тел. 064/128-
4698.

Продајем кућу 74 м²  на плацу 
353м² за комплетно реновирање 
или рушење, све комуналије, 
Првомајска 97. Цена 14.000€. Тел. 
064/130-1043.

Продајем двоспратну кућу 
Трг Андрије Лукића 9 Вршац,.Два 
улаза у зграду, спратови одвојени 
2 гараже и летља кухиња. Тел. 
065/994-3394.

На продају спратн кућа у 
Вршцу на Гудуричком путу у 
улици Озренска 5, са комплетном 
инфраструктуром. Звати после 16 
часова Тел. 066/503-0323.

Продајем стан једнособан 
дворишни са великим  подрумским 
простором, близу катедрале. Тел. 
060/443-3753 и 013/833-346.

На продају викендица на 
Гудуричком путу, површина плаца 
587 м² са малим воћњаком. Тел 
060/7342-609. 

Продаје се једнособан 
дворишни стан близу  Катедрале 
са великим подрумом. Тел. 
060/443-3753.

На продају плац од 12 ари у 
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са 

комплетном инфраструктуром. 
Звати после 16 часова. Тел: 
066/503-0323.

Продајем кућу 74 м2 на плацу 
354 м2 за комплетно реновирање 
или рушење, све комуналије. 
Првомајска 97. Тел: 064/130-1043.

Мања кућа на продају у 
улици Јелене Варјашки 51. Тел. 
063/7732308

Хитно на продају приземна 
кућа делом реновирана, помоћне 
просторије, земљиштљ, воћњак, 
башта, врт, Влајковац, Змај Јовина  
33. Тел 060/5050276

На продају мања кућа у Авалској 
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или 
061/1068893

На продају спратна кућа на тргу 
Андрије Лукића, легализована 
са свом инфраструктуром. Тел. 
064/6859415 и 064/2805881.

Хитно на продају стан 57м²+ 
10 м² у центру, стара градња. Тел. 
064/2355436

Купујем стан у првој или другој 
зони. Звати после 14 часова. Тел. 
063/521591 

 Продајем стан 59  м² на одличној 
локацији. Тел. 069/3545058

Продаје се плац у Првомајској 
улици (иза психијатрије) вода, 
струје, плин. Тел. 065/88349000.

Продајем плац 13,46 ари, 
грађевинска зона „Белуца“ Павлиш 
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812

Купујем једно и по собни стан, 
до другог спрата, погодност са 
етажним грејањем или на земни 
гас. Тел. 065/3184084.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем локал преко пута 

поште на спрату. Тел. 061/1481727.
Издајем локал, Подвршанска 

138, повољно. Продајем стан у 
Врњачкој Бањи на лепој локацији, 
повољно. Тел. 060/5116267.

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за две ученице, 
брачни пар без деце или самицу. 
Слободан од 27.09.2021. Тел. 
063/7761468 

Издајем гаражу на употребу 
војводе Книћанина бр. 70. Тел. 
064/2582696

Издајем двособан стан на 
Војничком тргу зграда 12 А  Тел. 
062/8850300

Издајем дворишни стан Хероја 
Пинкија, намештен, двособан, 

запосленим лицима, самцима, 
брачном пару без деце. Тел. 
063/8103228

Издајем једнособан 
полунамештен стан на Војничком 
тргу, 4. спрат, лифт, кабловска, 
слободан од 15.10.2021. Тел. 
0621507957

Апартмани за издавање у 
Вршцу и Панчеву за домаће и 
стране фирме плаћање преко 
рачуна, апартмани се налазе 
у центру града, паркинг и Wifi 
гратисТел. 0638406977

Издајем једнособан намештен 
стан, предсобље, чајна кухиња, 
купатило и дневна соба. Стан је 
погодан за студенте. Цена 120 €. 
Тел. 064/9577219 

РАЗНО

Потребна жена за помоћ у 

кућним пословима чишћења 
стана . Тел.0606808063

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

Обављам посао уношења 
и слагања сечених дрва. Тел. 
064/4124994 и 063/8961606

Вршим поправку плинских 
пећи, бојлера, решоа, шпорета и 
др. Тел. 063/482418

Купујем плинске бојлере, 
неисправне. Тел. 063/482418 и 
013/861419

Продајем метални орман са 
три крила погодан за држање 
наоружања или гардеробе. Тел. 
065/8806652

Продајем абрихтер са 
циркуларом и чеоном бушилицом 

– мотор трофазни. Тел. 063/308331
Продајем одличну ракију од 

шљиве, кајсије, крушку и грожђа. 
Тел. 065/2579100

На продају круњач и 
прекрупач Пољострој, дизел 
мотор Ломбардини 12 кс нов. Тел. 
063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, 
стаклене тегле са поклопцем. Тел. 
063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , 
корито за клање и тучани казан. 
Тел. 063/308-331.

Продајем круњач прекрупач 
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел. 
063/308-331.

Продајем моторну тестеру 
Sthil MC 341, исправна, очувана 
повољно Тел.063/842-0246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/842-0246.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Радим послове везане за 
дрва, шут, ризлу и избацивање 
непотребних ствари. Тел. 064/412-
4994.

Купујем пластеник мање 
површине до 60 м². Тел. 066/411-
496.

На продају  лежећи масажер, 
масажер за каротиде, космодиск 
и кухињски сто за 6 особа. Тел. 
061/680-6244. 

Продајем термо пећ, плинску 
пећ, грејалицу на струју, машине 
за шивење (Багат и Сингер), 
телевизоре, дечија дубока колица 
и носиљку за бебе. Тел. 013/830-
753.

Продајем два прозора 120х140, 
врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 
столице. Тел. 834-586.

Продајем комбиновани 
креденац, тепих 3х2 м, три тв 
сточића, лустер са 5 кугли. Тел. 
061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један 
бакарни и емајлирани казан, 
фуруне и корито за клање свиња. 
Тел. 064/396-2064.

Вршим услужно култивирање 
башта и одвожење биљних 
остатака. Тел. 060/080-6872 и 
013/806-872.

Вршим услуге педикира 
(сређивање пета, сечење ноктију) 
Тел. 065/2821388

Продајем тракторску 
прискалицу 440л. „Агромеханика“ 
Крањ и расипач минералног 
ђубрива. Тел. 065/257-9100.

Продајем или мењам за 
огревно дрво, дрвене прозоре, 
балокнце са дуплим стаклом и 
жалузинама. Тел. 063/8111948

Једнобразни плуг, Хонда 
култиватор, прскалица, цистерна, 
фреза, кавез за пилиће носиље, 
хранилицу за свиње, циркулар, 
моторну тестеру, вагу и мотор Т12. 
Тел. 063/7061638

Продајем ловачку пушку“ 
Hamerles SVHL merkel „ специал 
калибар 16мм и ловачки карабин 
Ремингтон магнум калибар 7мм. 
Тел. 064/3855729

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 
064/1223707.

Продајем Симпо гарнитуру 
тросед, двосед и фотељу и нов 
регал 3,60м. Тел 064/3858314

Продајем очувану кухињу 
(судопера, радни и висећи 
делови), Горење бојлер 80 л и Тики 
бојлер 16л. 064/8582495

Продајем електрично ћебе 
димензије 160х80, витрину, 
старинске пегле, 4 тепих стазе, 
један тепих и черупаљку за 
пилиће. Тел. 064/4902239

На продају тросед на 
развлачење очуван 6.000, кварцну 
пећ 1500, веш машину не исправну. 
Тел. 062/1922943

Продајем та пећ мало 
коришћена и две тучане пећи на 
дрва. Тел. 061/2941161

20 кошница са 3 реда- 
комплетна опрема, тракторска 
приколица три тоне и ауто 
приколица и прскалица од 400л 
и друга опрема у Јабланци. Тел. 
013/885-019

Продајем комплет две 
расклопљене каљаве пећи са  
вратима. Све укупно 75 € Тел. 
064/5152245.

На продају угаона гарнитура 
за спавање. Повољно.Тел. 
064/2805881

Продајем акваријум са 
филтером 70х35х35 са филтером. 
Повољно. Тел. 063/8012554 ,

Продајем нов дрвени прозор 
70х60 цм, вакум стакло Тел. 
064/5264980.

Продајем металну ограду за  
степенице, дужина 4 метра. Тел. 
063/ 1871673.

Продајем  два  исечена  стабла 
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401-
210.

Продајем орнар за купатило 
за монтирање изнад веш машине 
нов, неотпакован, купљен у Лидлу 
уз рачун (ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 
064/362-3640.

На продају вертикални 
замрзивач, усисивач „Кирби“, 
трофазни електромотори, 
хаварисана „Застава“ 128. Тел. 
064/2355436.

Продајем нове росерај шерпе 
и тигањ у оргинал паковању и 
мали старији телевизор. Тел. 
064/4902239

Продајем акваријум са 
филтером 70х35х35 за 3.000 дин. 
Тел. 063/801-2554

На продају угаона клупа за 
кухиљу.Тел. 064/4741738

Продајем двобразни плуг ИМТ 
756.2 и четворокрилну дрљачу. 

Тел. 065/257-9100
Купујем комбиновани шпорет 

или комплет на струју добро 
очуван. Тел. 064/389-2738 или 
013/861-419.

Продајем фрижидер од 150 
литара „Горење“ у одличном 
стању. Тел. 061/307-1085

Продајем четворокрилни 
прозор 2,40х1,60 са ролетнама у 
одличном стању. Тел. 065/8340611

Продајем  2 тркачка бицикла 
„Пежо“ и „Тоскана“. Тел. 060/843-
5097

Продајем предратни круњач 
кукуруза (у добром стању) Тел. 
060/8435097

Продајем луковице лала и 
луковице зумбула, алоја веру 
у сакцијама. Тел. 013/837-631 и 
063/004439.

Продајем џак за бокс, црвени 
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел. 
063/737-5149

На продају два шпорета 
смедеревца 7, и једна краљица 
пећи. Тел: 063/127-0245.

Продаје се комбиновани 
шпорет 2+2 р у исправном стању. 
Тел: 064/915-8936.

Продајем шпорет на струју и 
бутан и машину за веш „Фаворит“ 
Тел. 063/1302956

Продајем велику гробницу 
мермер споменик, ограда, 
комплетно сређена, у Вршцу, 
Православно гробље. Тел. 
064/4676583 (звати увече)

Продајем домаћу ракију 
лозовачу од грожђа „Хамбурга“. 
Тел. 064/1818917.

Продајем очуван трокрилни 
орман (шифоњер). Повољно. Тел. 
064/1818917.

Продајем конац за хеклање 
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели 
бр. 70.Тел. 063/8012554

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. 
Тел. 064/3855729.

Продајем домаће патке и коке 
може и заклане достава на кућну 
адресу  и домаћу супу и домаће 
резанце од правих домаћих јаја. 
Тел. 064/1451495

Дајем часове  енглеског 
основцима, вршим услугу уноса 
текста, коректуре, лектуре, 
прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626699 и 013/835-129.

Чувала бих децу и спремала 

по кући или фирмама. Такође 
продајем или мењам гардеробу 
разним величина, очувана. 
Повољно. Тел. 069/626699

На продају 2 пони бицикла 
у возном стању, очувандечји 
креветац са душеком, упутством и 
кључем за демонтажу и монтажу. 
Тел. 013/806527

Акција- на продају плинске 
пећи, исправне, попуст за 
пензионере, гаранција. Тел. 
063/482418 и 861-419.

На продају та пећ 3,5кw, 
електрични бојлер 80л. „Металац“, 
плински котао HC-31, улазна врата  
206х105 очувана. Тел. 805-936 и 
064/4142336

Продајем гумени чамац 
„Зефир“ 4К, диммензија 2,10х1,05 
м, са веслима у одличном 
стању, погодан за пецање. Тел. 
061/3071085.

Продајем ауто гуме са 
челичним фелнама, Сава ескимо 
195/65 Р15, 5 рупа, као нове. Тел 
060/8070109.

На продају приколица за ауто, 
повољно. Тел. 063/1214367

На продају камин Алфа Плам 
Рустик. Тел. 062/8098640

Потребна жена за помоћ у 
кућним пословима чишћења 
стана . Тел.0606808063

Продајем повољно електричне  
кварцне грејаице (2 комада). Тел. 
065/3184084

На продају мања пећ на дрва. 
Тел. 061/2660848.

Грађевински радови повољно, 
квалитетно(бетонажа, кровне 
конструкције, малтерисање, 
стиропор фасаде) Тел. 061/2656204

Продајем гардеробер за 
ходник. Тел. 064/1335018 и 
064/3819047.

На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 
065/2839461

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 
013/2839416

Купујем Сингер машину за 
шивење испаравну, комплетну. 
Тел. 063/482418 и 013/861-419.

Поклањам  стару исправну веш 
машину Горење. Тел. 063/429569

Продајем повољно комплет 
летњих ауто гума  Hankook 195/65 
R15, коришћене 2 сезоне. Тел. 
065/3184084.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

1855.
У овој години у нашем 

крају појавила се по први 
пут болест грожђа и то тако 
јака да је скоро половина 
рода пропала. Ипак, берба 
је била осредња, вино 
већином добро, понегде 
слатко.

1857.
10. фебруара одржана је 

изложба вина у гостионици 
Код два кључа на којој 
је представљен задатак 
да се открију и 
утврде три најбоље 
вршачке винске 
сорте.

1860.
14. маја пре 

подне у 10 сати 
избило је при 
температури од 
24 Р (31 Ц) снажно 
невреме са градом 
изнад такозваних 
ј а н о в е р с к и х 
и мајданских 
винограда, које је, 
не само уништило 
младе ластаре, него 
уопште страховито 
о п у с т о ш и л о 
винограде.

1861.
10. децембра испитана 

су одређена вршачка вина 
у великој сали за седнице у 
Градској кући ради слања на 

светску изложбу у Лондон.

1862
Ова година је у вину 

тако родила (била), да се 
не памти. Аков кљука 20 
крајцара . (Из “Записника” 
Милана Петко Павловића)

1864.
...Берба грожђа није била 

задовољавајућа у оном 
степену како се у почетку 
надало, чак се говорило да 
је вишеструко подбацила, 

па ипак је цена масте у 
време била зачуђујуће 
мала. Ведро масте 1 флорин 
и 36 новчића, а при крају 
бербе 2 флорина. У ово 

време, средином октобра 
, плаћано је старо вино по 
ведру 5-7 фл., црвено 4-8 
фл., шилер (ружица) 4-4 
флорина.

 
1865.
Већ у последњој недељи 

јула понуђени су први 
зрели гроздови на продају 
на пијаци: то је  био знак 
да је време било повољно 
за винову лозу. Средином 
септембра почела је 
берба грожђа и дала је 

з а д о в о љ а в а ј у ћ е 
резултате. Квалитет 
је био бољи од 
п р о ш л о г о д и ш њ е г 
и укупан принос 
са површина града 
Вршца, који је под 
винском културом 
обухвата приближно 
5000 јутара, процењен 
је на 160.000 ведара 
различитог вина.

Ове године цена 
вина биле су просечно 
следеће:

- У време жетве 
старо бело од 6 до 7 
фл., ново бело 7 фл. 60 
новчића, шилер 5 до 7 
фл., црвено 4 до 8 фл. 
за ведро.

У време бербе 
грожђа: маста 1 фл.50 нов., 
беле сорте 2 фл., шилер 3 до 
5 фл., самородно 6 до 7 фл. 
50 новч., црвено 4 до 8 фл. 
за ведро.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (8)

ЗАБЕЛЕШКЕ О ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ 
У БАУМАНОВИМ ХРОНИКАМА 

И ЗАПИСИНИЦИМА 
ПОРОДИЦЕ ПЕТКО - ПАВЛОВИЋ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА 
ИЗЛАЗЕЊА 36, БРОЈ 929, 11. ОКТОБАР 2013.

5. ГОДИНА НА МЕДИЈСКОМ 
НЕБУ

Регионална ТВ Банат почела је са радом 9. октобра 
1998. године, а током ових 15 година израсла је у 

кућу којој ни кадровско ни техничко-технолошки 
ни један продукциони захват није стран. У свом 
раду има преко 200 реализација директних преноса 
спортских догађаја, позоришних представа и 
концерата, како за потребе емитовања у својој 
мрежи тако и за програме РТС 1, РТС 2, некадашње 
3К, и РТВ, за земаљске и за сателитске програме.

Данас телевизија емитује 24 - орочасовни програм 
који покрива дешавања у општинама Вршац, Бела 
Црква, Пландиште и Алибунар информативне 
емисије реализује на српском и румунском, а двапут 
недељно на знаковном језику за особе са оштећеним 
слухом. У програмској шеми има више од 15 емисија 
у самосталној продукцији, међу којима и емисије на 
румунском и чешком језику, а покривене су готово 
све области, захваљујући програмима са дечијим, 
културним, спортским, музичким и забавним 
садржајима.

“ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА 
ИЗЛАЗЕЊА 36, БРОЈ 929, 11. ОКТОБАР 2013.

ПТИЧИЈИ ЕВРОПСКИ ВИКЕНД
Природњачко друштво “Геа” организовало је овог 

викенда посматрање птица на језерима
таложника отпадних вода у Вршцу поводом 

Европског викенда посматрања птица.

Ова манифестација установљена је 1993. године а 
Србија у њој учествује од 2005. На

овогодишњем излету учесници су посматрали 
36 врста птица, односно 870 јединки. Учесници 
су имали прилике да се поред овога упознају и са 
технологијом пречишћавања отпадних вода као и да 
посете Еко фестивал у Бaњи Русанди.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Град Вршац у сарадњи са 
установама образовања и културе 
приредио је богат програм током 
Дечије недеље која се ове године 
обележава од  4. до 10. октобра.

Дечија недеља је највећа 
манифестација за децу која уједињује 
све друштвене актере са циљем 
континуираног побољшања положаја 
детета, стварања подстицајног 
и здравог окружења у којем су 
деца заштићена и срећна и у којем 
могу остварити максимум својих 
потенцијала. Мирослав Лепир, члан 
Градског већа за образовање, говорио 
је о програму који  предвиђен за 
обележавање Дечије недеље.

Ове године слоган Дечије недеља 
биће стихови нашег великог песника 
Љубивоја Ршумовића „Дете је дете, 
да га волите и разумете“, а низ 
манифестација почео је у уторак, 

5. октобра представом за децу НП 
„Стерија“ и позоришта „Ђумб“ „У 
здравом телу здраво срце“. Потом је 
у Градском музеју Вршац одржана 
сликарска радионица „Буди и ти као 
чика Паја“, организована је посета 
ђака „Апотеци на степеницама“, а у 
Културном центру Вршац одржана 
је позоришна представа „Замислите 
децо“. У среду 6. октобра у Сали 
Хемијско-медицинске школе одржан 
је „Час пружања прве помоћи“ који 
су средњошколци одржали својим 
млађим другарима основцима из 
седмих и осмих разреда, потом и 
едукација на тему: „Трговина људима и 
децом“. У ОШ „Јован Стерија Поповић“ 
обележен је Светски дан пешака 
пројектом „Ученици – безбедни 
учесници у саобраћају“. У четвртак, 7. 
октобра у ОШ „Паја Јовановић“ одржан 
је Дан демократске културе у оквиру 

пројекта Савета Европе ,,Квалитетно 
образовање за све”, док је у Градској 
кући одржан пријем представника 
ученичких парламената основних и 
средњих школа и разговор на тему 
формирања Градског ученичког 

парламента који би чинили 
председници парламената основних 
и средњих школа. За данас (петак, 
8. октобар) је у ОШ „Ђура Јакшић“ у 
Павлишу предвиђено одржавање 
интерактивне позоришне представе 
„Позорник Мачкић“, којом ће деци 

на забаван начин бити приказана 
основна правила у саобраћају, док је 
Културни центар Вршац припремио 
програм: Упознајте Рубикову коцку. 
Музичка школа „Јосиф Маринковић“ 
у уторак и среду одржаће концерте у 

основним школама: „Паја Јовановић“, 
„Олга Петров Радишић“ и „Јелена 
Варјашки“, док је Градска библиотека 
припремила лепо изненађење за 
ђаке прваке свих школа, доделиће 
бесплатне чланске карте ученицима 
током целе недеље, а и касније.

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ВРШЦУ

ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ У ОКВИРУ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ И 
МЕСЕЦА СОЛИДАРНОСТИ ОРГАНИЗОВАО АКТИВНОСТИ ЗА 

НАЈМЛАЂЕ И НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ

Поводом обелезавања Светског дана срца организован је здравстевно 
превентивни преглед за кориснике у Црвеном крсту и пензионере у 
сарадњи са Домом здравља Вршац.

Поводом светског дана старих посетили смо 30 старачких самачких 
домаћинства и уручили им хигијенске пакете и пакете хране. У оквиру 
деције недеље реализована је Трка за срећније детињство за ученике нижих 
разреда основних школа а све са циљем промоције здравих стилова живота, 
укључивања нових младих волонтера у подмладак Црвеног крста.
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КО Ш А Р К А

Вршчани су предвођени тренером Владимиром 
Ђокићем на најбољи начин почели нову сезону, 
маестрално су одиграли завршницу дербија првог 
кола и савладали борбене Ужичане. Домаћи су у 
меч ушли оптерећени императивом да се вршачкој 
публици после годину дана представе у најбољем 
издању и умало сагорели у тој жељи. Слобода је у 
првих десет минута играла разноврсније, имала 
доминацију у скоку и заслужено решила у своју 
корист први период меча. Међутим, у другом 
периоду  Вршчани су заиграли као препорођени. 
Димић је капитенски преузео ствари у своје руке 
и захваљујући његовим незадрживим продорима 
Вршчани су у потпуности преузели контролу 
игре и да нису имали проблем са рреализацијом 
слободних бацања могли су на одмор да оду са 
двоцифреном разликом. У трећој четвртини Вршац 
је недостатак добре реализације шута споља 

надокнадио великом борбеношћу Јековића и Илића 
и играо са максималном потрошњом енергије. 
Остварена је највећа предност од 12 поена (65:53) 
и домаћи су се сасвим приближили победи. Ипак, 
Ужичани нису одустајали, захваљујући ефикасном 
Пријовићу ухватили су резултатски прикључак 
у самом финишу, али били су недоречени у 
реализацији брзих напада и нису успели да 
направе преокрет. Прву победу домаћих засладио 
је бриљантном минијатуром Слободан Јовановић, 
најпре је погодио тројку, а потом изблокирао шут 
Димитријевића. 

ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ ПОЧЕЛИ НОВУ СЕЗОНУ У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ДОБРА ФОРМА У ПРАВИ ЧАС

СПОРТ

Капитен капитенски: Милош Димић

Кошаркашице Вршца вратиле су се у 
прволигашко друштво у великом стилу остваривши 
убедљиву победу на премијерном мечу у  ново 
сезони у против староседеоца у друштву најбољих, 
екипе Врбаса. Испоставило се да одлука тренера 
Мирослава Кањевца да у припремном периоду 
екипа игра утакмице са најјачим прволигашима 
наше земље била потпуно исправна јер је тим ушао 
у праву форму у идеалном тренутку.

Вршчанке су од првог минута загосподариле 
тереном и већ после првих двадесет минута 
игре када су повеле 19 разлике (46:27) биле су на 
корак до победе. Изузетно агресивном одбраном 
удаљиле су Врбашанке од коша, приморавале 
их на грешке и сваку кажњавале брзом контром 
или одличном реализацијом позициног напада, 
углавном преко незадрживих Тине Селаковић и 
Јелене Зорић. Доминацију изабраница тренера 
Кањевца најбоље описују бројке, Вршац је имао 
13 скокова и 12 асистенција више од ривала и три 
изузетно надахнуте играчице. Поред Селаковићеве 

и Зорићеве изузетно партију прижила је Љиљана 
Марјановић чији је шут споља допринео 
разноврсности напада Вршчанки. Изузетне роле 

имале Марина Стојић, Ана Милетић и Ивана 
Јовановић. 

- Мислим да је ово игра која ће нас красити током 
сезоне, пожртвована, борбена и брза и видећемо ко 
ће успети да нас прати. Врбас је изузетно неугодан 
противник, има трилинг искусних играчица које 
дуго играју заједно, али припремили смо се за 
њих и успели да зауставимо све претње. Оне су у 
меч ушле мало опуштеније јер су у припремном 
периоду добиле освајача дупле круне прошле 
сезоне Арт Баскет и најавиле да у Вршац долазе 
по бодове. Међутим, на свом терену ми никоме 
нећемо лако и без борбе препустити бодове, рекао 
је после тренер Вршца Мирослав Кањевац.

Б.Ј.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ОДЛИЧНОМ ИГРОМ ПРОТИВ ВРБАСА ДОШЛЕ ДО ПРВОЛИГАШКОГ ПРВЕНЦА

ВРШЧАНКЕ КАО ОРКАН

ВРШАЦ – СЛОБОДА 82:74 (15:20, 25:15, 30:23, 12:18)

Вршац, Центар Миленијум, судије: Стрика, Тимић, 
Јовчић.
ВРШАЦ: Радовановић, Дукић, Л. Јовановић, С. Јовановић 
7, Агоч 11 (6 ск), Илић 15 (5 ск), Јурчек 10, Васиљевић 3 
(5 ск), Димић 18 (6 ск), Јековић 15 (6 ск), Тејић 3.
СЛОБОДА: Пријовић 21 (10 ск), Илкић 13 (4 ск), Чубић 
7, Новак 5, Аксентијевић, Божић 6, Благојевић, Илић 4, 
Миладиновић 8 (8 ск), Матовић, Матић, Димитријевић 
10.

ЂОКИЋ: ДИВАН ЈЕ ОСЕЋАЈ ИМАТИ ПОДРШКУ СА 
ТРИБИНА

На конференцији за медије после меча тренер Вршчана 
Владимир Ђокић открио је да је цела екипа имала велику 
трему.
- Нов тренер, нов тим, мислим да је публика могла да 
осети да нисмо били опуштени у игри, промашили смо 
велики број слободних бацања, али ипак, успели смо да 
добијемо утакмицу. Имали смо огромну жељу, уложили 
смо пуно енергије, играли смо одлично одбрану, било 
је малих падова, али је то разумљиво имајући у виду да 
смо наступили без првог плејмејкера Милоша Николића. 
Хвала публици на подршци,  диван је осећај поново имати 
подршку са трибина.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 1.КОЛО

МладостMaxBet - Колубара ЛА 2003  79 : 78
Слога - Здравље    76 : 79
СПД Раднички д.о.о -  Нови Пазар  82 : 90
ОКК Београд - Слодес SoccerBet  80 : 76
Војводина - Металац    72 : 78
Динамик VIP PAY- Златибор   97 : 68
Тамиш - Дунав    87 : 76
Вршац д.о.о - Слобода   82 : 74
 
1. ДинамикVIP PAY 1 1  0  2
2.Тамиш   1  1  0  2
3. ОКК Нови Пазар  1  1  0  2
4. Вршац   1  1  0  2
5. Металац  1  1  0  2
6. ОКК Београд  1  1  0  2
7.Здравље 1  1  0  2
8. Младост 1  1  0  2
9.Колубара    1  0  1  1
10.Слога  1  0  1  1
11. Слодес  1  0  1  1
12.Војводина  1  0  1  1
13.СПД Раднички  1  0  1  1
14.Слобода  1  0  1  1
15.Дунав  1  0  1  1
16.Златибор  1  0  1  1

Ф
от

о:
 М

. Ж
ив

ко
ви

ћ

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 1. КОЛО

Раднички - Пролетер  78 : 77
Црвена звезда - Арт Баскет  93 : 85
Краљево - Радивој Кораћ  76 : 70
Дуга - Партизан 1953  77 : 81
Вршац - Врбас Медела  85 : 64
Војводина 021 - Студент  79 : 46
 
1.Војводина 021  1  1  0  2
2.Вршац   1  1  0  2
3.Црвена звезда  1  1  0  2
4.Краљево  1  1  0  2
5.Партизан 1953  1  1  0  2
6.СПД Раднички  1  1  0  2
7.Пролетер  1  0  1  1
8.Дуга   1  0  1  1
9.Радивој Кораћ  1  0  1  1
10.Арт Баскет  1  0  1  1
11.Врбас Медела  1  0  1  1
12.Студент  1  0  1  1

ВРШАЦ – ВРБАС 85:64 (22:16, 24:11, 15:18, 24:19)

Центар Миленијум, судије: Смиљанић, Олћан, Шошкић.
ВРШАЦ: Марјановић 20 (7 ас), Стојић 9 (5 ск), Милетић 6 (6 
ск), Селаковић 25 (11 ск), Зорић 17 (6 ск), Веригић, Керкез, 
Репац 3 (5 ск), Станаћев, Јовановић 5 (5 ск), Михајловић, 
Цера.
ВРБАС: Проктор 22 (6 ск), Јозић 7 (4 ас), Марчетић 6 (7 ск, 
5 ул), Лаковић 14 (7 ск), Мијатовић 15 (8 ск), Јањић, Релић, 
Божичић, Нуркић, Рудовић.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 8. КОЛО

Тиса - ОФК Вршац    1 : 4
ОФК Бечеј 1918 - Раднички (Зр)  2 : 1
Динамо 1945 - Феникс 1995  1 : 3
ОФК Стари Град – Текстилац  3 : 4
Борац (Ш) - Раднички 1912  2 : 1
Јединство (СП) -1. Мај Рума  1 : 2
Борац (С) - Омладинац  1 : 3
ОФК Кикинда  - Хајдук 1912   3 : 1
 
1.ОФК Бечеј 1918  8        6  1         1  19
2.Феникс 1995  8        6  1         1  19
3.ОФК Вршац  8        5  2         1  17
4.Текстилац  8        5  1         2  16
5.Борац (Ш)  8        5  1         2  16
6.Омладинац 8        5  0         3  15
7.Борац (С)  8        4  2         2  14
8.1. Мај Рума  8        4  2         2  14
9.ОФК Кикинда  8        4  0         4  12
10.Јединство (СП)  8        3  0         5   9
11.Раднички 1912  8        2  1         5   7
12.Хајдук 1912  8        2  1         5   7
13.ОФК Стари Град  8        2  0         6   6
14.Тиса   8        1  3         4   6
15.Динамо 1945  8        1  1         6   4
16.Раднички (Зр)  8        1  0         7   3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 8. КОЛО

Борац - Црвена звезда (РС)  2 : 1
Козара - Полет    2 : 1
Јединство (БК) - Пролетер  3 : 0
Слога - Војводина 1928  0 : 2
Црвена звезда (ВС) - Младост  3 : 2
БАК - Нафтагас   0 : 2
Јединство (В) - Бегеј   3 : 0
Омладинац ФАМ - Слобода  1 : 0
 
1.Нафтагас  8         7  1         0  22
2.Омладинац ФАМ  8         7  0         1  21
3.Слобода  8         5  2         1  17
4.Борац   8         4  3         1  15
5.Јединство (В)  8         4  2         2  14
6.Јединство (БК)  8         4  1         3  13
7.Младост  8         3  2         3  11
8.Војводина 1928  8         3  1         4  10
9.Ц.звезда (РС)  8         3  1         4  10
10.Бегеј   8         2  3         3   9
11.Козара  8         2  3         3   9
12.Ц.звезда (ВС)  8         2  1         5   7
13.БАК   8         1  3         4   6
14.Пролетер  8         1  2         5   5
15.Полет   8         0  4         4   4
16.Слога   8         0  3         5   3

ПФЛ ПАНЧЕВО 8. КОЛО

Партизан (Г) - Потпорањ  0 : 1
Југославија – Хајдучица  3 : 1
Спартак 1911 - Слога (БНС)  0 : 2
Јединство Стевић - Стари Тамиш 2 : 2
Партизан (У) - Раднички (К)   2 : 0
Стрела - Будућност (А)  1 : 2
Вултурул – Долово   3 : 1
Црвена звезда – Долина  1 : 1
 
1.Партизан (Г)  8         5  1         2  16
2.Црвена звезда  8         5  1         2  16
3.Раднички (К)  8         5  0         3  15
4.Долина   8         4  3         1  15
5.Потпорањ  8         4  3         1  15
6.Јединство Стевић  8         4  2         2  14
7.Будућност (А)  8         3  4         1  13
8.Партизан (У)  8         4  0         4  12
9.Вултурул  8         3  2         3  11
10.Слога (БНС)  8         3  2         3  11
11.Хајдучица 8         2  3         3   9
12.Југославија  8         2  2         4   8
13.Долово (-1)  8         2  2         4   7
14.Спартак 1911  8         2  0         6   6
15.Стари Тамиш  8         1  2         5   5
16.Стрела  8         1  1         6   4

Фудбалери ОФК Вршца 
прибојавали су се утакмице у 
Адорјану иако са екипом Тисе у 
претходним дуелима имају позитван 
скор. Управо је максимално озбиљан 
приступ обезбедио лак посао и 
убедљив тријумф изабраницима 
тренера Ненада Мијаиловића па 
је победом од 4:1 дефинитивно 
трасиран пут ка врху.

- Најважније је да смо заслужено 
победили уз добру игру целог тима. 
Играчима сам рекао после утакмице 
да смо сада корак близе, али још 
увекјако далеко од зацртаног циља. 
Наставићемо у истом стилу, играчима 
честитам на победи, рекао је стратег 
ОФК Вршца.

Високе амбиције ове сезоне нису 
спутале стручни штаб Вршчана у 
афирмацији младих играча. Неки од 
њих не само да су избили у први план 
у појединим мечевима већ су постали 
и носиоци игре као Радисављевић, 
играч утакмице у Адорјану.

- Небитно је ко је играч утакмице,  
Радисављевић је талентован и својим 
играма и радом на тренинзима 
скреће пажзњу на себе, али има још 

простора да развија свој потенцијал.
Тренера Вршчана може да радује 

и опоравак већине играча. Искусни 
Новаковић и капитен Лазевски 
вратили су се на терен.

- То су веома лепе вести за нас, 
тандем најискуснијих играча провео 
је на терену 20 минута, добро су 
поднели напор, очекујем њихов пун 
допринос у наредним утакмицама.

Вукашин Јовковић поново је 
постигао погодак, први је стрелац 

екипе, а навијаче ОФК Вршца радује 
и прекид гоглетерског поста Војина 
Радисављевића.

- Ово победа тима и срећни смо због 
трећег узастопног тријумфа. Када смо 
дисциплиновани и борбени можемо 
са сваким равноправно да се боримо. 
Сви смо срећни због опоравка играча 
без којих смо морали у протеклом 
периоду и једва чекамо наредни 
изазов пред нашим симпатизерима, 
рекао је млади голгетер Вршчана 
Радисављевић.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ У АДОРЈАНУ УБЕДЉИВОМ И ЕФИКАСНОМ ИГРОМ ТРАСИРАЛИ ПУТ КА ВРХУ

ШЕТЊА ПО ТИСИ 

ФУД БА Л

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”8. КОЛО

ОФК Вршац - Железничар  2 : 0
Подриње - Петрика   2 : 1
Динамо 1945 - Раднички (СМ)  2 : 4
ОДР - Пролетер 2006  4 : 0
Омладинац - Петар Пуача  3 : 1
Раднички (Зр) - Инђија  1 : 0
 
1.ОФК Вршац  8       5  2         1  17
2.ОДР   7       5  2         0  17
3.Петрика  8       5  2         1  17
4.Раднички (Зр)  8       5  2         1  17
5.Раднички (СМ)  8       5  0         3  15
6.Инђија   8       5  0         3  15
7.Омладинац  8       3  1         4  10
8.Железничар  6       2  2         2   8
9.Пролетер 2006  8       2  1         5   7
10.Подриње  8       2  0         6   6
11.Петар Пуача  8       1  0         7   3
12.Динамо 1945  7       0  0         7   0

Голгетер у успону форме: 
Војин Радисављевић

ТИСА – ОФК ВРШАЦ 1:4 (0:2)

Адорјан, судија: Неђо Мрђа (Панчево), 
стрелци: Ивановић у 69. Минуту за Тису, 
Јовковић у 10, Радисављевић у 14, М. Илић у 
60. и Николић у 90. минуту за ОФК Вршац.

ТИСА: Лазић, Манојловић (од 70. Миликић), 
Месарош (од 46. Шавија), Фејеш, Томишић 
(од 36. Ивановић), Јоветић, Провчи (од 46. 
Матијашевић)(од 88. Килибарда), Шинковић, 
Золнајић, Кудрић, Славуљица.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Качаревић, 
Јовковић (од 82. Главинић), Вујић (од 71. 
Новаковић), Османагић (од 64. Благојевић), Ф. 
Илић, Стојковић (од 71. Лазевски), Бељин, М. 
Илић, Радисављевић (од 82. Грек), Николић.

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - “ЈУГ”7. КОЛО

Раднички (СМ) - Дербy 2015  1 : 5
Раднички (Зр) - Пролетер   5 : 1
ОФК Вршац - Спорто 023  5 : 1
Инђија – ОДР   5 : 0
Петрика - Раднички (Ш)  1 : 0
Јединство (СП) – Омладинац  7 : 0
ГФК Словен - Железничар  1 : 2

1.ОФК Вршац  7        7  0         0  21
2.Дербy 2015   7       6  0         1  18
3.Железничар  7       6  0         1  18
4.Раднички (Зр)  7       5  0         2  15
5.Раднички (СМ)  7       4  0         3  12
6.Спорто 023 (-2)  7       4  0         3  10
7.Петрика  7       3  1         3  10
8.Јединство (СП)  7       3  0         4   9
9.Инђија   7       2  1         4   7
10.Пролетер 2006  7       2  1         4   7
11.Раднички (Ш)  7       2  0         5   6
12.ГФК Словен  7       2  0         5   6
13.ОДР   7       1  1         5   4
14.Омладинац  7       0  0         7   0

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”8. КОЛО

Раднички (Ш) - Петрика  0 : 1
Динамо 1945 - Раднички (СМ)  3 : 2
ГФК Словен - Раднички (НП)                      10 : 1
ОФК Вршац - Железничар  1 : 1
Омладинац - Петар Пуача  0 : 0
Раднички (Зр) - Инђија  4 : 1

1.ОФК Вршац  8        5  2         1  17
2.ГФК Словен  8        5  1         2  16
3.Петрика  8        5  0         3  15
4.Инђија   8        4  2         2  14
5.Петар Пуача  8        4  2         2  14
6.Железничар  8        3  4         1  13
7.Динамо 1945  8        3  3         2  12
8.Раднички (СМ)  8        3  2         3  11
9.Омладинац  8        2  4         2  10
10.Раднички (Зр)  8        2  1         5   7
11.Раднички (Ш)  8        1  1         6   4
12.Раднички (НП)  8        0  0         8   0

У оквиру Европске недеље спорта, у Вршцу одржан је Спортски  
изазов, у организацији Олимпијског комитета Србије. Приређене 
су биле различите активности за све посетиоце у циљу промоције 
спорта и физичке културе и здравог начина живота.

Тијана Богдановић, двострука освајачица олимпијске медаље 
у теквондоу, учествовала је заједно са свим посетиоцима у 
разним физичким активностима, такође је била и на Олимпијском 
часу и одржала Трибину о здравом начину живота. Најамлађи 
Вршчани били су прилици да кроз различите активности стекну 
знања о историји Олимпијских игара, олимпијским симболима и 
спортовима. 

- Ја не бих волела да они помисле да је то толико тешко и да им 
сви снови пропадну, није лако, али је могуће ако радите то што 
волите и упорни сте у томе и не одустајете моћиће те да остварите 
своје снове. 

Циљ догађаја усмерен је подстицање грађана да се  баве 
физичким активностима без обзира на године и физичку 
спремност као и на едукацију грађана о здравом начину живота, 
објашњава Тијана Богдановић.

- У тим моментима ја сам имала мој стручни тим који ме је 
стварно водио до краја и трпео све моје бубице, хоћу да престанем 
да тренирам и не иде ми се на турнир и једе ми се чоколада, тако 
да када имаш тим око себе и психолога и кондиционог тренера 
и тренера Драгана Јовића, некако сам у том оквиру и недају ми 

просто да изађем.
Партнер Спортског изазова доделио је комплет лопти ОШ “ 

Олга Петров“ из Вршца и ОШ „Ђура Јакшић“ из села Павлиш које 
су довеле највећи број вежбача.

СПОРТСКИ ИЗАЗОВ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

НАЈВИШЕ ВЕЖБАЧА ИЗ ШКОЛА „ОЛГА 
ПЕТРОВ“ И „ЂУРА ЈАКШИЋ“
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