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

У вршачком  Технолошком парку 
положен  је камен темељац за нови ДАТА 
центар, у присуству бројних пословних 
партнера и званица, прошле седмице. 
Инвеститор је Компанија Е–Смарт Системс 
(E–Smart Systems), која је стопостотни 
власник ХиТима (HiTeam),  значајне фирме 
у области ИТ пословања.  Инвестиција 
је вредна 158,5 милиона динара, а ДАТА 
центар требало би да буде изграђен до 
краја следеће године.

Дејан Танасијевић, директор ХиТима, 
поздравио је присутне и указао на значај 
објекта који се гради за даљи развој 
овог регионалног лидера у области ИТ 
пословања.

-Када је пре пар година пословодство 
предузећа Е–Смарт Системс одлучило 
да преузме ХиТим имало је у виду одбре 
основе на којима је ХиТим тада већ 
почивао, рекао је Срећко Атанасковић, 
генерални директор Е–Смарт Системс. 
С друге стране, мотивисао нас је и један 
шири пословни амбијент, који је овде у 
Вршцу постојао и који иде на руку новим, 
иновативним технологијама. Доказ да 
је то тако су фабрике, постојеће нове 
зграде изграђене у Технолошком парку и 

где се види да су то заиста представници 
високотехнолошких грана и индустрија. 
Све то нас и данас држи у уверењу 
да постоји један значајан потенцијал. 
Постављамо камен темељац за једну 
вредну инвестицију. Завршетком ДАТА 
центра ништа неће бити као раније. 
ХиТеам ће постати предузеће са реалним 
потенцијалом и вредан ресурс у оквиру 
ИТ индустрије, и то не само локално, за 
Вршац и индустрију која је овде присутна, 
већ и много шире – регионално свакако, а 
можда и глобално. 

Од 158,5 милиона динара, укупне 
вредности ове инвестиције, 122 милиона 
намењено је за грађевинске радове, 
док је 36 милиона планирано за опрему 
ДАТА центра, у коме ће посао наставити 
15 већ запослених стручњака ХиТима, а 
према речима инвеститора, отвориће се и 
двадесетак нових радних места.

-Привреда и њен развој су убедљиво 
најважнији за развој наше Општине, града 
и локалне самоуправе, сматра Чедомир 
Живковић, председник Општине Вршац. 
Сећам се кад смо пре неколико година, у 
Вили Брег, гледали мапе и макете како би 
Технолошки парк требало да изгледа, и да 
су људи из Е–Смарт рекли да виде Вршац 
у оваквом окружењу, где су Фрезенијус 
и Ламп Ист (Lamp East) већ подигли 
своје фабрике, Гејм офићину (Game 
o� cina) скоро завршену, где има доста 
инвестиција, са леве стране је Хемофарм, 

који и даље инвестира. Задовољан сам  
што ће у нашем граду бити изграђена 
оваква фирма, која ће се бавити највишим 
нивоом технологије и развојем софтвера, 
као чињеницом да наш град има 
потенцијала за то, не мислим само на 
материјалне, него и људске. Ово је шанса 
за све запослене у ХиТиму, али и за оне 
који ће тек радити, да овде напредују и 

дају свој допринос развоју индустријске 
зоне.

Површина комплекса Дата центра биће 
1.722 м2, а ХиТим ће проширити своју 
делатност новим услугама и створити 
услове за наставак и проширење сарадње 
са клијентима у региону.

Ј.Е.

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ДОБИО ЈОШ ЈЕДНОГ СТАНАРА

ПОЛОЖЕН КАМЕН 
ТЕМЕЉАЦ ЗА ДАТА ЦЕНТАР 

Представници невладиних организација 
(НВО) и Велизар Вемић, члан Општинског већа 
задужен за социјалну заштиту, потписали су 
уговоре за пројекте које ће делом финансирати 
локална самоуправа. Конкурс је био расписан 
за доделу средстава намењених за другу 
половину године, у износу од 1,4 милиона 
динара. 

-На конкурс су се јавиле организације 
које имају пројекте везане за социјалну 
заштиту, инклузију, подршку права угрожених 
група: пензионера, жена, старијих и особа са 
инвалидитетом, објашњава Вемић. На конкурс 
се јавило 29 организација, 28 је прошло све 
формално- правне услове, комисија је заседала 
у три наврата, вршена су бодовања свих 
ставки и доделила средства. Вредност свих 
пројеката је 5,4 милиона динара, а Општина на 
располагању има 1,4 милиона. Верујем да ћемо 
наредне године имати више средстава.

Вемић је најавио да ће се локална 
самоуправа потрудити да се успостави 
бољи контакт између постојећих социо- 
хуманитарних удружења у Општини, да се 
организују и уједине кроз неки заједнички 
пројекат.

Зоран Јевдић, директор 
Међуопштинског удружења глувих 
и наглувих Вршац, незадовољан је 

одлуком комисије и расподелом 
средстава.

-Министар Вулин је послао препоруку да 
локална самоуправа усмери више средстава 
за рад удружења која окупљају особе са 
инвалидитетом јер ми, који смо запослени у 
таквим удружењима, радимо 365 дана, каже 
Јевдић. Ми смо центар за социјални рад, како 
у удружењу глувих, тако и у удружењу слепих 
и слабовидих. Овде се крше људска права 
особа са инвалидитетом на средства, права 
њихових удружења од локалне самоуправе, 
која су Уставом и законом загарантована. 
Наше удружење добило је 59.000 динара за 
6 месеци, то није довољно ни за покривање 
трошкова рада како запосленог, тако и 
материјалних трошкова за рад удружења. 

Општина Вршац је оснивач нашег удружења 
и, као таква, преузела је обавезу да финансира 
запослене у удружењима глувих и слепих, 
што се већ 2 године не спроводи. Локална 
самоуправа нема никакву сметњу да донесе 
правилник о финансирању удружења особа са 
инвалидитетом.

Према важећем закону, оваква удружења 
спадају у невладине организације које локална 
самоуправа финансира на основу пројеката 
који приложе на конкурсе за расподелу 
средстава. 

За разлику од поменута два удружења, 
остале невладине организације сматрају 
средства јесу мала, али да су свака помоћ и 
подршка добродошли.

-Мислим да је сулудо жалити се на износ 
средстава које било које удружење добије, с 

обзиром на данашњу ситуацију, каже Вања 
Јањић,из Удружења самохраних родитеља 
Вршац, које је недавно формирано. Ми ћемо 
се бавити набавком хране, школског прибора 
и остале помоћи деци. Нећемо, нажалост, 
подмирити 50 породица, али ћемо успети 
да нахранимо бар неколико породица на 
одређени период. То је, свакако, боље, него 
ишта, тако да сам апсолутно захвална на свему 
Општини, која је од старта прихватила пројекат.

Члан Већа за социјалнну заштиту Вемић 
одлучио је да се уговори потписују  у холу 
Градске куће, уместо у свечаној сали  на спрату,  
како би овом чину могли да присуствују сви 
представници НВО, јер општинска зграда још 
увек није прилагођена потребама особа са 
инвалидитетом. 

Ј.Е.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПРОЈЕКТЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1,4 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА 
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Подршка локалне самоуправе НВО

Срећко Атанасковић,  Чедомир Живковић и Дејан Танасијевић на обележавању почетка 
изградње ДАТА центра

Камен темељац за нови ДАТА центар

1,4 милиона динара расподељено на 28 пројеката
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ЧЕДОМИР ЖИВКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРШАЦ, О 
ПОНАШАЊУ ОДБОРНИКА

ЗЛОУПОТРЕБА 
ОДБОРНИЧКЕ 
ГОВОРНИЦЕ

На конференцији за новинаре, одржаној одмах након 27. 
седнице СО Вршац, Чедомир Живковић, председник Општине 
Вршац, апеловао је на одборнике да не злоупотребљавају 
говорницу и повређују пословник и да себи праве политички 
маркетинг, због присуства медија. Живковић је нагласио 
да такво недолично понашање отежава рад Скупштине и 
доношење значајних одлука што је аргументовао податком 
да су, под формом постављања додатних тачака у дневни ред 
седнице, одборници више од сат времена износили предлоге, 
ставове, критике, да би када почне седница напуштали салу. 
Председник општине је подсетио да таква пракса траје већ 
неко време што није коректно према осталим одборницима 
који се труде да одговорно извршавају своје обавезе.

Одговарајући на оптужбе, везано за АД “Вршачки 
виногради”,  да Општина Вршац није ништа урадила да се 
реши судбина овдашњих виноградара и винара, Живковић је 
рекао:

- Овде је суштина сада политичка где се покушава да се 
судбина “Вршачких винограда” свали на Општину или неког 
од нас. Поново вам кажем  да Општина Вршац никакве 
ингеренције никада није имала. Тамо се водила нека друга 
политика, држава је постављала своје директоре. Била је 
прилика да се „Виногради“ продају Кинезима, али су неки 
радници и синдикати били против тога. Данас  је та фирма у 
стечају и сада сви видимо да су то биле погрешне одлуке. 

Коментаришући изјаву на седници да је Вршац четврта 
општина у Србији по задужености, Живковић је то негирао уз 
образложење:

- Општина Вршац има обавезу да предфинансира све 
пројекте, који се финансирају из фондова ЕУ. Морамо да 
платимо све, а када завршимо посао, тај новац нам се враћа. 
Тако смо у последњих годину дана издвојили око 2,5 милиона 
евра за три пројекта. Међутим, држава тај новац третира 
као кредит, што сматрам да уопште није добро. Ми прво 
морамо да тражимо одлуку Управе за јавни дуг да се код 
њих задужимо да бисмо извели посао на овим пројектима. 
Предлажем да држава измени та законска акта и подакта, 
због будућих пројеката који ће се финансирати од стране ЕУ. 
Јер како ће мале општине, као Вршац, али и мање као Бела 
Црква, Пландиште,  Алибунар обезбедити потребна средства 
да предфинансирају те пројекте?

На седници је било речи и о Центру Миленијум, о 
непрофитабилном пословању и одлуци да Општина Вршац 
купи акције ове фирме. Живковић је подсетио да су приче о 
томе да Миленијум треба да буде профитабилан неозбиљне 
и додао:

- Да ли је било која хала у Србији или у свету профитабилна? 
Да ли је позориште профитабилно? Ми треба да се потрудимо 
да изградимо Северну индустријску зону, да доведемо фирме 
које ће да праве профит и тако пуне општински буџет, па да од 
тих пара бринемо о Миленијуму, јаслицама, а не да очекујемо 
од хале, позоришта да буду профитабилни. Јер,  јасно је да не 
могу сами да се финансирају. 

Ј.Е.

Актуелни одборнички сазив 
Скупштине Општине Вршац усвојио је 
низ одлука важних за функционисање 
локалне самоуправе, на 27. седници, 
28.септембра. Јовица Заркула, 
председник СО Вршац, констатовао је 
да седници присуствује 35 од укупно 
45 одборника, те постоји кворум за 
пуноважност усвојених одлука. 

Предлози за допуну дневног 
реда

Више од сат времена одборници 
опозиције предлагали су допуну 
дневног реда, уз детаљна објашњења. 
Дејан Максимовић, одборник Покрета 
Доста је било, предложио је да се дневни 
ред допуни расправом о иницијативи, 
покренутој од стране Општине 
Вршац, 9.јуна, за решавање статуса АД 
„Вршачки виногради“, наводећи да је 
Агенција за приватизацију објавила 
да овдашња локална власт није ништа 
тражила везано за ово предузеће.

Лазар Гутеша (ДС) затражио је 
да се сазове посебна седница на 
којој ће се разматрати извештаји 
о раду председника Општине и 
чланова Општинског већа, а његова 
партијска колегиница Драгана Ракић 
предложила је да се покрене расправа 
о неажурности општинских служби које 
достављају одговоре на одборничка 
питања. 

Бројне предлоге и исцрпно 
објашњење дао је и одборник 
Бранислав Матић (ГГ За бољи Вршац). 
Он је предложио да се са предложеног 
дневног реда скину тачке 3 и 5 везане 
за усвајање плана детаљне регуације 
за изградњу соларне електране код 
Ватина и доношење одлуке о упису и 
куповини акција Центра Миленијум. 
Матић је затражио утврђивање 
одговорности за недостављање и 
селективно достављање информација 
од јавног значаја и одговор на питање 
да ли је истина да је Вршац четврта 

општина по задужености од 145 
локалних самоуправа у Србији, да је 
дужна 156,5 милиона динара и да је са 
тим износом отишла у дефицит.

Поменути предлози нису добили 
подршку већине одборника тако да је 
усвојен дневни ред са 20 тачака. 

Већина одлука усвојена без 
веће расправе

Без расправе усвојена је одлука 
о покретању поступка отуђења 
неизграђеног грађевинског земљишта 
у јавној својини Општине Вршац, одлука 
о усвајању Плана детаљне регулације 
дела опште радне зоне у блоку 82 у 
Вршцу (некадашњи Узор), затим одлука 
о усвајању Плана детаљне регулације 
за соларну електрану код Ватина, коју 
је образложио Славе Бојаџијевски, 
архитекта из Панчева. Он је навео да је 
реч о приватној соларној електрани за 

чију су изградњу добијена сва потребна 
документа. Одборник Матић указао је 
на законску регулативу која стриктно 
дефинише да се соларне електране 
не могу подизати на категорисаном 
земљишту, о чему треба водити 
рачуна јер ако се усвоји план детаљне 
регулације, не може се накнадно 
мењати. Одборници су дали „зелено 
светло“ одлуци о усвајању Плана 
генералне регулације за насељено 
место Павлиш, као и одлуку о о упису 
и куповини акција Центра Миленијум. 
Општина Вршац, као акционар, купила 
би акције без јавне понуде, ради 
повећања капитала, а сразмерно свом 
уделу у капиталу који је око 72 одсто. 
Вредност појединачне акције је 10.000 
динара, а Општина уписује 1.085 акција. 

Усвојене стратегије развоја 
туризма и пољопривреде

Одборници су усвојили Програм 
развоја туризма Општине Вршац од 
2015 - 2020. године који је образложила 
Марија Кулић, чланица Већа за туризам. 
Одборница Драгана Ракић дала је 
предлог да се у тексту допише још 
неколико имена успешних Вршчана, 
јер су наведени само Стерија и Паја 
Јовановић, као и да се у списку 
привредних субјеката налази и пар 
кафића којих нема на списку АПР-а, или 
стоји да су у ликвидацији. Она сматра да 
такве угоститеље, који су у сивој зони и 
не плаћају порез, не треба стављати 
у овако значајан документ Општине. 
Ракићева је, такође, предложила да се 
јавне расправе убудуће заказују ван 
радног времена како би грађани могли 
да присуствују у већем броју.

Усвојена је и Стратегија развоја 
пољопривреде Општине Вршац од 
2016- 2020. године, након изношења 
више замерки од стране одборника. 
Радивој Ћосић (ГГ За бољи Вршац) 
сматра да овако значајан документ 
мора имати и краткорочне планове и 

циљеве који ће бити конкретни. Он је 
указао на значај пољопривреде чији ће 
развој пунити буџет, тако да ће средства 
уложена у аграр бити вишеструко 
враћена. 

Љубисав Шљивић, шеф Одборничке 
групе око СПС-а, сматра да се из 
Стратегије не види никаква важност и 
значај који се придаје пољопривреди, 
већ да она садржи уопштене ствари, 
статистику и предложио да се она 
доради и допуни. 

Зоран Томић (ДС) је истакао да 
документ треба да садржи конкретну 
помоћ и подршку Општине, као што су 
квалитетни примерци говеда, оваца... 

Драган Николић (СНС) сматра, пошто 
се и сам бави аграром, да је значајна 
ставка и шанса за развој домаће 
пољопривреде у ИПА 2  Програму, 
који, као подршку аграру, даје на 
располагање 145 милиона евра Србији, 
индивидуалним пољопривредним 
газдинствима. 

Душан Владислав (ЛСВ) сматра да 
је важна едукација пољопривредника 
и да не треба потенцирати набавку 
механизације, јер су пољопривредни 
произвођачи већ имали повољне 
кредите за ту намену од којих су, сматра 
он, практично бежали. 

Нови руководиоци неких 
јавних предузећа

Досадашња директорка Дома 
здравља др Родика Петку поднела 
је оставку на ову функцију из личних 
разлога, а на предлог УО Дома 
здравља, за в.д. директора, на период 
од шест месеци именована је др 
Весна Авејић, специјалиста опште 
медицине. Одборници су усвојили и 
предлог да се за директора Апотеке 
Вршац  именује Стана Тирнанић, дипл. 
фарм, са мандатом од четири године. 
Мирјана Стефановић, досадашња в.д. 
директорка,  разрешена је функције.

Новог руководиоца добио је 
и вршачки Дом омладине. Сања 
Ђурђев, археолог, именована је за 
в.д. директора, на период од шест 
месеци. Миленко Вуковић, досадашњи 
директор Дома омладине, поднео је 
оставку.

Лавинелу  Попескуу,  в.д. директору 
ЈП “Вршац”,  истекао је мандат. Одлуком 
одборника на ову функцију именова је 
Драгана Станков. 

У наставку седнице, одборници су 
усвојили измене плана коришћења 
средстава самодоприноса за 
образовање у 2015. Детаљно 
објашњење дао је мр Владимир 
Станојев, члан Општинског већа 
задужен за школство, и одговорио на 
питање одборнице Ракић о разлозима 
због којих су из претходне године 
пренета неутрошена средства у износу 
од двадесетак милиона динара.

Донето је решење о именовању 
Комисије за доделу станова којима 
располаже Општина, о именовању 
чланова УО Предшколске установе 
„Чаролија“ и Школског одбора ОШ „Вук 
Караџић“. Сагласност одборника добило 
је и решење о одређивању називу 
улица у насељеном месту Павлиш у које 
ће бити додати и предлози које су дали 
одборници на седници.

Ј.Е.

ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

УСВОЈЕНЕ СТРАГЕТИЈЕ РАЗВОЈА 
ТУРИЗМА И ПОЉОПРИВРЕДЕ

Марија Кулић 
образложила План развоја туризма

Већина одлука усвојена без расправе

Чедомир Живковић: 
Говорница се користи за политички маркетинг!
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ПОКРЕТ “ВРШАЧКА 
РЕГИЈА - ЕВРОПСКА 

РЕГИЈА” И ПУПС У 
КОАЛИЦИЈИ

Покрет „Вршачка регија – европска регија“ и 
Општински одбор Партије уједињених пензионера 
Србије (ПУПС) су у уторак, 29.  септембра, потписали 
споразум о коалиционој сарадњи.

Први човек Покрета Чедомир Живковић каже да је 
до ове сарадње дошло на обострано задовољство, а са 
циљем да заједничким снагама побољшају положај и 
стандард пензионера у Вршцу и селима.

- ПУПС се бави конкретним проблемима које имају 
пензионери, али сматрам да њихово искуство може да 
помогне и у решавању свим других текућих питања у 
општини Вршац. Направили смо неколико конкретних 
идеја, које ћемо врло брзо промовисати. Мислим да 
има пуно простора да уз енергију коју има Покрет и 
искуство које имају људи из ПУПС-а све то реализујемо, 
каже Живковић.

Мирко Ђурковић, председник ОО ПУПС, каже да им 
је веома драго што пензионери, који су донекле били 
заборављени и стављени на маргине свих догађања, 
коначно долазе у ситуацију да допринесу развоју 
Вршца.

- Захваљујући Покрету имамо прилику да својим 
знањем и искуством поспешимо просперитет града. 
Посебно ми је драго што Покрет поклања пуну пажњу 
пензионерима и спреман је да изађе у сусрет неким 
захтевима који су веома битни за њихову егзистенцију 
и која ће се одразити на стандард пензионера, додао је 
Ђурковић.

Први пут од свог постанка 
вршачко Народно позориште 
„Стерија“обележило је крсну 
славу Светог Порфирија Глумца, 
заштитника драмских уметника,  
у понедељак, 28. септембра. 
Славску службу и резање 
колача обавио је његово 
преосвештенство епископ 
банатски господин Никанор, уз 
саслужење свештеника.

Прва прослава заштитника 
драмских уметника, Светог 
Порфирија Глумца, пала је на дан 
када је у Вршцу одиграна прва 
представа на српском језику, 
тачно пре 222 године. Прошло 
је више од два столећа када је, 
уз благослов владике Никанора, 
вршачки театар прихватио своју 
славу и почео да је обележава. 
Први кум славе био је Павле 
Влаховић, председник УО 
НП „Стерија“, који је дужи 
низ година управљао овом 
вршачком установом културе.   

Владика банатски 
је похвалио овај потез 
руководства и колектива 
овдашњег Талијиног храма 
нагласивши да га је то врло 
пријатно изненадило. Он 
је, након славске службе, 
освештао Народно позориште 
“Стерија”.

Иван Ђорђевић, глумац и 
в.д. директора НП “Стерија”, 
истакао је да му је част што 
живи у граду у коме столује  
духовник какав је наш Владика, 
Епископ банатски Никанор 
и што је иницијатива да се 
Народно позориште “Стерија” 
освешта и прими славу, потекла 
од Мериме Огризовић, “доброг 
духа” нашег Позоришта 
уз велику подршку свих 
запослених коначно заживела.

Првом обележавању славе 
позоришта присуствовали 
су бројни гости и званице, а 
запослени у овдашњем театру 

очекују да ће их следеће 
године бити још више.

Ђорђевић је нагласио да 
је Вршац јединствен град 
чије богато културно наслеђе 
обавезује, надахњује да 
Позориште настави путем 
који су утемељили вршачки 
великани предвођени 
Стеријом.  Он је најавио да ће 
руководство и сви запослени 
наставити да негују и развију 
културно благо са жељом да 
позориште оправда име које 
носи и да постане значајна 
тачка на културној мапи Србије 
и региона.

На крају свечаности глумци 
Срђан Радивојевић и Иван 
Ђорђевић подсетили су на 
богату историју настанка 
позоришта код Срба казујући  
беседе, које је сачинила 
Бојана Иванов-Ђорђевић, 
драматуршкиња НП “Стерија”.

Ј.Е.

НП “СТЕРИЈА” ПРВИ ПУТ ОД ПОСТАНКА ОБЕЛЕЖИЛО КРСНУ СЛАВУ

СВЕТИ  ПОРФИРИЈЕ ГЛУМАЦ, 
СЛАВА ВРШАЧКОГ ТЕАТРА 

Прва прослава заштитника драмских уметника у НП „Стерија“

Технолошки парк у Вршцу, који је пре само 
пар година изгледао као неупотребљив празан 
простор, заживео је у пуном капацитету. Остали 
су још инвеститори  који нису реализовали 
своје инвестиционе пројекте на две парцеле 
у Технолошком парку. Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац, подсећа да су нове 
погоне изградили и покренули производњу  
Фрезениус медикал кер( Fresenius Medical Care 
Srbija), Ламп ист (Lamp East), Аве фармацеутикал 
( Ave Pharmaceutical) и Формфарм инжењеринг 
груп (Formapharm Engineering Group). При крају 
пројекта је и Офићина геим ист (Officina Game 
East), италијанско предузеће за производњу 
машина за фармацеутску индустрију, које чека 
да добије употребну дозволу.  Ту је и нови 
Бизнис инкубатор центар, у који је смештено 
пет  малих фирми, привредних предузетника. 
Бизнис инкубатор финансиран је  кроз 
прекогранични пројекат Србија- Румунија који 
се спроводио у оквиру ИПА програма.

-Ми овде имамо још две парцеле, још два 
инвеститора, и очекујем да и они заврше 
своју инвестицију и тиме би Технолошки парк 
завршио оно што су његове могућности, каже 
Живковић. Остају још неке приватне парцеле, 
које су доле до пруге и које приватници могу 
да продају потенцијалним инвеститорима, 
наравно по разумној цени.  Спојен је читав кварт, 
од Хемофарма од улаза са Београдског пута, 
преко Технолошког парка, па све до фабрике 
Занини, који ће бити уређен комплетном 
инфраструктуром и мислим да је овај део 

решен. Расписан је нови конкурс у ЕУ, завршава 
се 15.јануара, а један од наших приоритетних 
пројеката биће изградња северне индустријске 
зоне око обилазнице око Вршца. 

Живковић је нагласио да је вршачка локална 
самоуправа поднела Генерални урбанистички 

план Општине Вршац Скупштини АП Војводине, 
као најбитнији плански документ везан за 
развој индустрије. 

-Мислим да је наша шанса да кроз 
неколико пројеката извучемо 5 до 6 
милиона евра у овом позиву, а мислим да 

је то потпуно реално, сматра Живковић. 
Ми ћемо сигурно конкурисати са 
пројектом северне индустријске зоне, а 
уз то кандидоваћемо и пројекат уређења 
стадиона, изградње вршачког брега, 
повезивање манастира Месић и Велико 
Средиште, спајање с Гудуричким врхом 
и пут до Планинарског дома, као и 
сређивање „Вршачке Скадарлије“- Дома 
војске и околних објеката у том кварту у 
центру града. 

Идеја о изградњи Технолошког парка 
у Вршцу, који ће издвојити индустријске 
објекте и лоцирати их на једном месту, 
на ивици градске зоне,  потекла је 2004. 
године. Најзначајнији и први корак 
била је изградња инфраструктуре коју 
је реализовала локална самоуправа уз 
финансијску подршку покрајинских и 
државних органа, као и фондова Европске 
уније.  Сличан редослед радова планира 
се и на Северну индустријску зону, а све у 
циљу подршке локалне самоуправе развоју 
индустрије и предузетништва како би се 
отворила нова радна места.

Ј.Е.

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЗАЖИВЕО У ПУНОМ  КАПАЦИТЕТУ

ОСТАЛЕ ЈОШ ДВЕ НЕИЗГРАЂЕНЕ ПАРЦЕЛЕ
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Гордана Милетић, 
магистар музеологије, први 
у Војводини и Србији и 
трећи  у бившој Југославији, 
дошла је у Вршац 1953. и 
остала до данас. Енергична, 
одлучна, предузимљива, 
остваривала је успешне 
резултате на свим пољима 
где се окушала. Двадесет 
година била је управник 
вршачког Музеја и много је 
тога урадила за време свог 
руковођења овом установом 
културе. Била је активна и 
у струковним удружењима, 
друштвено- политичким 
организацијама, одборник 
у СО Вршац и у једном 
мандату потпредседник 
Општине Вршац. Данас, као 
пензионерка, редовни је 
посетилац свих културних 
дешавања у граду, а радо оде 
и у Музеј, своју другу кућу, 
каже, где је, док је радила, 
знала да остане до касно у ноћ 
како би завршила све послове.

Где сте рођени?
-Рођена сам 12.марта 1931.године 

у Вишеграду, где је отац службовао. 
Рођена сма у вишечланој породици, 
било нас је седморо деце. Пре 
рата живела сам у Сарајеву где сам 
завршила основну школу. Отац је био 
високи чиновник бански инспектор.  
За време рата ниј хтео да служи 
окупатора, издејствовао је пензију 
и радио као адвокат. Пребегли смо 
из Сарајева у Алексинац 1941, родно 
место оца и мајке где смо имали кућу- 
летњиковац. Отац је ухапшен и отеран 
у Матхаузен, где је окончао живот. У 
Алексинцу сам завршила гимназију, 
била сам активна омладинка, 
пионирски руководилац. Учествовала 
сам на радној акцији аутопут Београд- 
Загреб, матурантска бригада, заједно 
са матурантима из Прокупља. Била сам 
културно- просветни бригаде, писала 
дневник бригаде за који сам добила 
похвалу од Главног штаба омладинских 
радних бригада. 

Да ли је геологија била Ваша 
жеља од детињства?

-Желела сам да студирам 
медициину, да помажем људима, али 
сам могла да упишем само геологију, 
јер ја тада била планска расподела 
кадрова. Добила сам стипендију без 
које е бих ни могла да студирам, јер је 
у исто време и брат био на студијама, 
а мама мије могла да уздржава два 
студента. Тако сам постала инжењер 
геологије. 

Када сте дошли у Вршац?
-Удала сам се 1953.године за 

Милоша Милетића и дошла у Вршац 
где је мој муж службовао. 1958. родила 
сам ћерку Љиљану, а 1960. добила сам 
похвалу од Медицинског центра зс 

добро одгојено дете, тако је тада било. 
По дипломирању, затражила сам посао. 
Музеј је тада имао минералошко- 
петрографску збирку, фосиле и 
остали природњачки материјал, 
ботанику и орнитологију, тако да сам 
добила место кустоса Природњачког 
одељења, које је било упражњено. 
Природњачко одељење проучава 
фосилну и рецентну флору и фауну 
краја, геолошке и геоморфолошке 
карактеристике подручја и односа који 
владају у природи. Одељење прикупља 
предмете директно из природе, 
обрађује творевине живе и неживе 
природе, почевши од Земље и њене 
коре, порекла и развоја живих бића 
заједно са човеком. Подручје музеја, 
као уосталом и читава Војводина, јесте 
класичан пример како деловањем 
човекаможе да се промени природа. 
За последњих 150 година коренито 
је измењен њен изглед, велики 
део површина раније под барама, 
ротивима и моћварама, претворен је 
мелиорационим радовима у плодно 
земљиште. Сабирање на одређеном 
подручју или природном станишту 
је скоро искључив вид аквизиције 
материјала. Одељење је основано 
још 1909. Данас са жаљењем могу да 
констатујем да је материјал, због сеоба 
у Музеју, разасут на виш места, нема 
свој депо, а ни кустоса. Зар за протекле 
23 године није могао да се нађе начин 
да се запосли један природњак?!

Радили сте на свом усавршавању. 
Били сте међу ретким магистрима 
музеологије. Када?

-Када је отворен постдипломски 
студиј музеологије у Загребу, уписала 
сам се и завршила о року. Трећа у 
Југославији, а прва у Војводини и 
Србији имала сам звање магистра 
музеологије. Новинар Миленко 
Гвоздић је о томе писао у вашој 
новини Вршачкој кули. Две године 
семестралних предавања и 26 испита, 
био је напор који сам извршила јер ми 
је било неопходно да проширим знање 
будући да моја струка није типично 
музејска. Цео радни век провела сам у 
Музеју, вежу ме лепе успомене, био ми 
је као друга кућа. Током рада у Музеју, 
објавила сам више радова, поставила 
многе изложбе.

Били сте директор вршачког 
Музеја. У ком периоду?

-Управник Музеја постала сам 1973. 
и била сам све до пар месеци пред 
пензионисање, 1993.  За време рада у 
Музеју многе су се ствари дешавале. 
Сећам се велике акције конзервације 
и рестаурације Вршачког града- Куле. 
Била сам члан Организационог одбора 
и у Новом Саду сам на Скупштини СИЗ-а 
културе Војводине издејствовала 
средства за овај посао. Ми смо 
водили велику акцију прикупљања 
средстава, скупљали смо добровољне 
прилоге од грађана, ученика, радних 
организација, предузећа и за то 
делили захвалнице и дипломе. Тада 
смо подигли степениште до врха Куле 
и рестаурирани су збупци  на Кули. 
Као управник, предано сам радила 

на афирмацији мизејске струке и 
унапређивању рада. Отворила сам нова 
радна места и запослила 6 сарадника. 
Инсистирала сам на усавршавању 
музејског кадра, организовала 
редовне посете колектива већим 
и значајним изложбама у Београду 
и шире. Ишли смо у Загреб на 
отварање велике изложбе Мимарине 
збирке. Сарађивали смо са Музејом 
у Темишвару, посетили изложбе у 
Араду. Имала сам разумевање за 
своје сараднике и њихове проблеме, 
помогла бих им саветом или на делу. 

Шта сте још значајно урадили као 
управник вршачког Музеја?

-Реновирала сам изложбену салу 
у Музеју, променила осветљење. 
Кад смо сређивали Апотеку на 
степеницама, једне ноћи позвала ме 
је професорка Бенгин, која станује 
у суседству, и рекла да се дими из 
зграде. Била сам у купатилу, мокре 
косе, брзо сам се обукла и отишла 
тамо. Појавио се пожар, јер су тог дана 
уводили плин у зграду. Позвала сам 
ватрогасце, брзо су реаговали. Иначе, 
сличне проблеме нисмо никад имали. 
У Апотеци на степеницама су отворене 
изложбе „Сећање на Пају Јовановића“ 
и „Здравствена култура Вршца“. Кад 
је ОШ „Олга Петров“ селилау зграду 
бивше Учитељске школе, успела сам 
да Конкордију добијем за Музеј. Јер, 
ту је некад Музеј и почео са радом. 
Промениа сам кровни покривач и 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 13, број 178, 30. јун 1987.

БАБИЋ 
ПРЕДСЕДНИК КСЈ
На седници Председништва Кошаркашког 

савеза Југославије, одржаној претпрошле недеље 
у Новом Саду, дошло је до смене председника. 
Уместо Небојше Поповића, ову дужност сада 
обавља Миодраг Бабић, директор Радне 
организације “Инекс Хемофарм” из Вршца. До 
избора на ову дужност Бабић је био председник 
Кошаркашког савеза Војводине.

Избор Миодрага Бабића за првог човека 
кошаркашке организације Југославије, 
својеврсно је и признање Вршцу који је у 
овом спорту постао познат по организацији 
значајних међународних приредби као што 
су били Балкански шампионат за жене - БАШК 
и квалификације за европско првенство за 
жене - ЕШКВАТ. Ту је, наравно, и улазак мушког 
кошаркашког клуба “Вршац” у прву Б лигу, у сами 
врх југословенске кошарке. Миодраг Бабић је 
дуго година члан руководства МКК “Вршац”, а у 
најважнијем тренутку био је председник.

Вршачка кула, година 13, број 182, 30. септембар 1987.

ВРШАЧКИ РИТОВИ 
СВЕ МАЊИ

Двадесетак домаћинстава са осамдесет 
становника, мала железничка станица, амбуланта и 
друштвена просторија у којој се повремено окупљају 
чланови Месне заједнице, Савеза комуста и десетак 
омладинаца. То су у најкраћем Вршачки Ритови, 
некад веће радничко насеље, а данас најмање село у 
опоштини у коме, поред неколико пензионера, махом 
живе радници ООУР “Пумпа” и “Рибарство”.

- Наше село је све мање па није искључено да ће 
једног дана прерасти у салаш, каже Коста Занаварљис, 

ИНТЕРВЈУ
ГОРДАНА МИЛЕТИЋ, МЕЂУ ПРВИМ МАГИС ТРИМА МУ ЗЕОЛОГИЈЕ У ЈУГОС ЛАВИЈИ

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА НА ЧЕЛУ 
ВРШАЧКОГ МУЗЕЈА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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уредила фасаду. Тада смо на зграду 
ставили великим словима МУЗЕУМ 
1882. (година оснивања Музеја). У 
дворишном делу Конкордије, који је 
раније припадао Музеју, била је стална 
поставка „Природа нашег краја“, која 
је била јако посећивана.  Нажалост, 
она данас не постоји, јер је ту урађена 
котларница Конкордије. Волела сам 
Музеј, у који и данас често одлазим. 
Док сам радила, остајала сам до касно 
у ноћ да бих надокнадила време 
проведено на друштвено- политичком 
раду. Ентузијаста у послу, гледала сам 
да све буде уреду и на време. Радила 
сам доста на афирмацији музејске 
струке, организовала предавања и 
пројекције за ђаке наше општине. 

Били сте аутор неколико 
изложби. Којих?

-Аутор сам изложбе „Јован Стерија 
Поповић- живот и дело“ која је, у 
оквиру међународне размене између 
Војводине и Румуније, гостовала 
у Темишвару и Букурешту. Иста 
изложба гостовала је и у Зрењанину 
и Новом Саду. Аутор сам изложбе 
„Архитекта Брашова- живот и дело“, 
ретроспективна изложбакоја је 
гостовала у Београду У Српској 
академији наука и уметности. 
Поставила сам и изложбу „Заштита 
природе у Војводини“ са каталогом који 
пружа темељна обавештења о заштити 
природе са детаљним приказом  
заштићених објеката у Војводини, са 
посебним освртом на Јужни Банат, на 
подручје рада Музеја. Присутна је и 
намера пропагирања идеје заштите 
природе и уједно упозорење на 
опасност нарушавања равнотеже у 
природи.  Поменуте изложбе биле 
су посећене, а сећам се да је велико 
интересовање посетилаца изазвала 
и изложба „Поријекло човјека“ која је 
гостовала из Природњачког музеја из 
Загреба. Приказан је и филм на ту тему. 
Тако се остварила идеја правилног 
гледања ппостанка човека, заснована 
на научној основи. Радила сам и на 
идеји да Вршачке планине буду под 
заштитом државе, што је и извршено. 
Одржано је саветовање на ту тему у 
Вршцу. 

Да ли сте били активни и ван 
Музеја?

-Била сам активна у МУзејском 
друштву Војводине, била сам једно 
време председник. Била сам члан 
председништва Савеза музејских 
друштаваЈугославије, затим главни и 
одговорни уредник музејског часописа 
„Спона“, 6 година, за што сам добила 
награду СИЗ-а културе Војводине, 
1990. Као активан радник у култури, 
била сам члан Радничког савета многих 
институција, као што су Покрајински 
завод за заштиту споменика културе, 
Покрајински завод за заштиту природе, 
Покрајинског архива Војводине. Била 
сам члан Покрајинског комитета 
Савеза комуниста Војводине. Била 
сам одборник у СО Вршац и у једном 
мандату потпредседник Општине 
Вршац. Када се основао СИЗ културе, 
била сам први председник Скупштине.  
Била сам председник Конференције 
жена Општине Вршац, председник 
Скупштине МЗ Паја Јовановић, на чијој 
територији се Музеј налази.

Да ли сте добили признања за 
свој рад и прегалаштво?

-Добила сам већи број признања 
за свој рад. То су: Орден рада са 
сребрним венцем Југославије, затим 
од Покрајинског завода за заштиту 
природе Нови Сад захвалницу за 
успешну сарадњу и допринос на 
унапређењу заштите природе,  
похвалницу и Златну значку цивилне 
заштите за посебне заслуге за развој и 
унапређење цивилне заштите, похвалу 
за постигнуте успехе и залагање на 
реализацији остварења програма 
Месне заједнице Паја Јовановић.

Како данас проводите живот?
-Сада живим пензионерске  дане 

са ћерком Љиљаном (завршила 
права) и унуком Селеном, завршила 
је журналистику. Породица ми је 
најважнија у животу. Задовољна 
сам што су обе стасале као вредни 
и поштени чланови заједнице. 
Муж ми је, нажалост, страдао од 
последица саобраћајне несреће. 
Време скраћујем- оплемењујем 
читањем књига, јер сад за то имам 
доста времена. ППосећујем редовно 
књижевне вечери у Књижевној 

општини Вршац, посећујем музејске 
изложбе. Понекад одем у позориште, 
али ми је дегутантно кад морам прво 
да прођем кроз кафану. Имам одређен 
круг пријатеља са којима одржавам 
контакт, посећујемо се.  У један мах, док 
сам радила, понуђено ми је да пређем 
у Нови Сад и прихватим дужност 

покрајинског секретара СИЗ-а културе, 
али одбила сам, јер сам се плашила 
да променим место становања и 
пореметим студије моје ћерке. Нисам 
се покајала, јер волим Вршац, имала 
сам широко поље рада и леп живот у 
овом граду.

Јованка Ерски

председник Мене заједнице. - У њега се ништа не улаже 
нити се нешто ново зида, а у овој години једино ћемо 
припремити бушење бунара јер су у старом дотрајале 
цеви.

Вршачки Ритови су једино село у општини које 
нема школу јер нема довољно ђака. Седам ученика, 
колико их тренутно има, свакодневно путује до Вршца 
градском аутобусом, а овај понекад, посебно зими, зна 
и да не сврати до насеља па мали путници неретко 
препешаче по три километра од главног пута до куће. 
А, није било тако давно, сећају се Ритовчани, када је 
село имало шездесет ученика, три просветна радника 
и много више становника, припадника чак петнаест 
народа и народности.

Зоран Наловић

Вршачка кула, година 13, број 182, 30. септембар 1987.

ВОЈНИЧКИХ РУКУ ДЕЛО

Војници вршачког Гарнизона су дали свој допринос на 
уређењу града и побољшању безбедности саобраћаја. То 
се огледа у томе што су у току прве половине септембра 
изградили пешачку стазу на делу улице Жарка Зрењанина од 
Сремске до касарне.

Ова пешачка стаза је изграђена у оквиру ваннаставних 
активности војника, а материјалну помоћ у грађевинском 
материјалу, дао је СИЗ комуналних делатности СО Вршац.

Ј. Цуцић

Вршачка кула, година 13, број 183, 14. октобар 1987.

НОВОСТ У ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДИМА

БЕРАЧ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
На плантажама вршачких винограда берба грожђа је у 

пуном јеку и како истиче мр МИломир Ђорђевић, иректор 
РО “Вршачки виногради”, принос и квалитет су према 
очекивањима. Односно за око 10 процената род је умањен 
због лоших временских прилика, али је зато грожђе изузетно 
доброг квалитета,

По већ устаљеном систему грожђе се прихвата у 
овдашњем Подруму, једном од највећих у Европи, а на 
пословима бербе је ангажовано више хиљада људи. Већ 
две недеље овде је на проби и берач грожђа, допремљен из 
Италије.

Прве процене стручњака су позитивне па ваља очекивати 
да чудна машина остане у Вршцу. Кажу да берач грожђа 
мења око 60 људи, што значи да ће веома брзо да поврати 
уложена средства.

Захваљујући и машинском берачу грожђа, треба 
очекивати да се сви јесењи радови окончају за око три 
недеље, под условом да ова, за сада, златна јесен нема своје 
кишно издање.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква” 
суфинансира Скупштина општине Бела Црква

Дугачак је списак пројеката које је 
протеклих година Чешка република 
реализовала у беоцркванској општини. Само 
у Крушчици било је неколико инвестиција из 
чешких донација. Урађена је канализациона 
мрежа, грејање у основној школи “Сава 
Мунћан”, свлачионица на стадиону, а тренутно 
се гради балон сала.

- Месна заједница има добру сарадњу са 
Чешком републиком, пре свега морам да 
истакнем регион Храдец Кралове уз чију ћемо 
помоћ изградити балон салу. Радови су у току, 
а ових дана очекујемо и завршетак прве фазе, 
која  би по предрачуну требало да кошта негде 
око деветсто педесет хиљада динара - рекао 
је Драгутин Јовановић, председник Месне 
заједнице Крушчица.

За другу фазу пројекта ће бити расписана 
јавна набавка за дрвену конструкцију и 
покривање сале, а почетком наредне године 
требало би да се започне и трећа фаза у којој 
ће бити урађене електроинсталације. Укупна 
вредност пројекта је седам и по милиона 
динара.

- Сарадња са овим регионима резултира  
пројектима канализације, заменом црпних 
пумпи у Стражи а ево и ова сала је само 
наставак те сарадње. Надам се да ће сала бити 

у наредних пар месеци, у роковима,  бити и 
завршена. Општина својим добрим односима 
са Чешком републиком, а пре свега са Чешком 
развојном агенцијом, и појединачно са чешким 

регионима и градовима, омогућава стварање 
добре климе за даља улагања у нашу општину 
и у наша села - истакао је Станко Петровић, 
председник општине Бела Црква.

САРАДЊА МЕСНE ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЧИЦА И ЧЕШКОГ РЕГИОНА ХРАДЕЦ КРАЛОВЕ

КРУШЧИЧКА БАЛОН САЛА 

Драгутин Јовановић, председник Месне заједнице Крушчица

По четврти пут 
одржана је трка српско-
-чешког пријатељства. 
Од  Беле Цркве до 
Чешког села бицикле 
су возили чланови 
НВО Школа плус, 
родитељи и сарадници 
ове организације. 
У Чешком селу су 
им се придружили 
и конзулка Чешке 
Републике Валерија 
Сењукова и 
председник општине 
Станко Петровић. 
Акцију су подржали 
Министарство спољ-
них послова Чешке 
републике и Општина 
Бела Црква. 

- Увек је битно да 
сви знамо ко живи са 

нам у околини, да се 
сви упознамо - истакла 
је конзулка Сењукова 
изражавајући задо-
вољство бројем 
учесника.

- Када се нешто 
четири године за 
редом организује, и 
када је сваки наредни 
пут боље, лепше и има 
више учесника, онда 
је то знак да догађај 
прераста у традицију 
-рекао је Станко 
Петровић, председник 
општине Бела 
Црква захваљујући 
се Министарству 
спољних послова  
што је  финансијски 
подржало  ову 
манифестацију.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ НВО ШКОЛА ПЛУС ПО ЧЕТВРТИ ПУТ 
ОДРЖАНА ТРКА СРПСКО-ЧЕШКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА

БИЦИКЛИМА ОД БЕЛЕ 
ЦРКВЕ ДО ЧЕШКОГ СЕЛА

На две хиљаде хектара које 
обрађује Екоагри Србија производе се 
органске ратарске културе. Улагања 
су велика, а приноси увелико зависе и 
од временских прилика. Овогодишња 
суша ће се по свој прилици одразити 
на род ратарских култура. 

- Највише је штете код соје и 
кукуруза, док је код сунцокрета нешто 
мање, мада и то износи негде око 
педесет процената умањеног приноса. 
По мојој процени код соје и кукуруза 
то је негде око седамдесет процената. 
Ми као органски произвођачи имамо 
нешто ниже приносе, али по мојим 
сазнањима и они остали који се баве 
конвенционалном производњом, 
имају чак и мање од педесет процената 
приносе сунцокрета, а кукуруз им је 
подбацио за чак осамдесет посто   - 
каже Верољуб Лукић, руководилац 
производње.

Од половине јуна до почетка 
септембра на подручју општине 
Бела Црква забележено је само 
двадест литара падавина по метру 
квадратном. тако да иако Екоагри 
Србија има заливни систем то у овом 
случају није било довољно. Усеви су 
заливани само током ноћи, јер би, 
због високих температура, дневно 
заливање само шкодило усевима.

- Параметри су далеко лошији, 
и што се тиче влаге и што се тиче 
примеса. Принос је далеко мањи 
у односу на прошлу годину и има 
доста корова - каже Данијела 
Вујачић, инжењер прехрамбене 
технологије, коментаришући анализу 
овогодишњег рода приспелог у силос 
Екоагри Србије.

ЕКОАГРИ СРБИЈА БЕЛА ЦРКВА

ВЕЛИКА ШТЕТА 
ОД СУШЕ

Верољуб Лукић, руководилац производње

Данијела Вујачић, инжењер прехрамбене 
технологије

Валерија Сењукова

Хуманитарна помоћ 
дели се два пута годишње. 
Ових дана  активисти ОО 
Црвеног крста у Белој Цркви, 
корисницима ванредно деле 
пакете хуманитарне помоћи 
јер приликом поделе пакета 
са намирницама средства 
за хигијену нису послата из 
Црвеног крста Србије.  

- Добијамо помоћ и од других 
донатора, али Црвени крст 
Србије нам је главни донатор 
- рекао је Владимир Радоњић, 
секретар ОО ЦК Бела Црква.

Пакети са средствима за 
хигијену биће подељени по 
списковима које је доставио 
Центар за социјални рад 8. мај. 
Ову помоћ ће примити  укупно 
петсто породица са подручја 
општине Бела Црква. 

Михаела Паску, мајка 
троје деце, каже да је помоћ 
драгоцена, јер њено петочлано 
домаћинство није у стању да 
подмири све потребе од дечијег 

додатка и социјалне помоћи.
Наредну помоћ корисници 

могу очекивати крајем године, 
а најкасније на пролеће што 
ће зависити од Црвеног крста 
Србије

ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА БЕЛА ЦРКВА ПОДЕЛИО ХУМАНИТАРНЕ ПАКЕТЕ

ПОМОЋ ЗА 500 ПОРОДИЦА

Михаела Паску
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ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН БАЗАРОМ ЗДРАВЉА

БЕСПЛАТНА ЛЕКАРСКА 
КОНТРОЛА ГРАЂАНА
Базар здравља, који је Дом здравља Вршац, организовао 

поводом обележавања Светског дана срца, 29.септембра, 
изазвао је велико интересовање Вршчана. Више од стотину 
грађана дошло је у превентивни центар ове вршачке 
здравствене установе како би бесплатно и без чекања 
проверило крвни притисак, ЕКГ, ниво шећера и холестерола у 
крви. Контролу и потребне савете пружили су им специјалисти 
опште медицине, нутрициониста и неуропсихијатар.

-Дом здравља Вршац организовао је за грађане базар 
здравља где им одређујемо телесну тежину и висину, 
израчунавамо индекс телесне масе, радимо им холестерол, 
шећер и упитник  о процени ризика за дијабет, објашњава 
специјалиста хигијене исхране др Рајна Душанов, координатор 
здравственог васпитања Дома здравља Вршац. Лекарски тим  
ради заједно на промоцији здравља, откривамо и утичемо 
на факторе ризика, много тога овако може да се уради. Јер, 
болести срца и крвних судова могу да се превенирају, поготову 
ако неко има наследну предиспозицију. Променом стила 
живота, смањењем телесне тежине, правилном исхраном, 
која подразумева минимум три оброка, конзумирањем више 
поврћа него воћа, уз најмање 30 минута физичке активности,   
они су много урадили за своје здравље. 

Оваквим акцијама Дома здравља грађани су врло 
задовољни, неки су дошли први пут, а било је и редовних 
посетилаца базара здравља које су запослени у овој установи 
често пута организовали. Контролни прегледи се обаве без 
чекања и заказивања, што је већини грађана било значајно. 
Лекарски тим погледа резултате и усмери пацијенте коме од 
специјалиста да се јаве, ако постоји потреба. Здравствени 
радници су изричити да су редовна контрола здравља и 
превентива веома важни у откривању и лечењу болести.

Ј.Е.

Савремена прехрамбена 
пијаца, изграђена као пројекат 
прекограничне сарадње Србија- 
Румунија, средствима ЕУ, добила је 
прве кориснике. Баштовани, воћари, 
произвођачи млечних и месних 
прерађевина закупили су тезге и 
агрико пијаца, изграђена према 
европским стандардима, почела је са 
радом. Пијаца је добила употребну 
дозволу, а агрико пројекат је прошао 
завршну контролу европске комисије 
која је прегледала комплетну 
документацију, током боравка у 
Вршцу, 29.септембра. Том приликом 
Чедомир Живковић, председник 
Општине Вршац, и Љубисав Шљивић, 
директор комуналног предузећа 
“Други октобар”, посетили су, заједно 
са гостима, овај модерни објекат 
који је никао на месту некадашњег 
бувљака.

- Агрико пијаца прошла је данас 
завршну контролу пројекта, састанак је 
трајао четири сата, прегледали смо сву 
документацију, прешли све процедуре, 
рекао је Живковић. Све је урађено како 
је Еропска унија тражила, и увидом 
у документацију уверили смо се да је 
овај пројекат и званично завршен по 
европским правилима.  Завршили смо 
процедуру да се управљање пијацом 
повери комуналном предузећу, које 
се тим послом бави већ деценијама.  
Позивам све продавце, посебно 
пољопривредне произвођаче, да 
што пре дођу на нову агрико пијацу, 
која има бројне предности.  Јер, циљ 
овог пројекта је и био да локална 
самоуправа обезбеди квалитетније 
услове на пијаци, као подршка 
пољопривредним произвођачима.

Живковић је најавио да ће у 
новом позиву, који се завршава 15. 
јануара, Општина Вршац конкурисати 
са најмање четири пројекта, чија ће 
вредност бити око 7 милиона евра. 
Он је нагласио да је овим позивом 
расписано 88 милиона евра, као и да 
су у рад укључени исти сарадници 
из  агрико пројекта и изразио наду 
да ће пројекти Општине Вршац бити 
подржани.    

- Након ове посете комисије, 
потврђено нам је и очекујемо брз 

повраћај 135 милиона динара, које 
смо уложили како би се изградио 
овај савремени објекат, истакао је 
Живковић.  Новац ће бити враћен у 
буџет и  неће бити искоришћен  да би 
се поделиле веће плате у општини. То 
је један од кредита, који је Општина 
морала да подигне да би завршили 
један овакав конкретан објекат. Сви 
они који желе нешто да коментаришу, 
треба, ипак, мало да се упознају са 
чињеничним стањем, пре него што 
изађу за скупштинску говорницу и сат 
и по обмањују грађане.

Шљивић је подсетио да је 
агрико пијаца смештена на око 
2.400 квадрата, са 120 тезги, седам 
локала,  лабораторијом за контролу 
пољопривредних производа, која ће 
ускоро почети са радом, и уређеним 
паркингом.

- Постоји заинтересованост наших 
суграђана, иако имамо  једну пијацу 
у центру града, која је, исто, недавно 
направљена, нагласио је Шљивић. 
Очекујемо да ова пијаца проради 
пуним капацитетом, јер на оној другој 
пијаци нема баш услова у зимско 
време, а нова пијаца се зими греје, 
а лети ће да се хлади. Верујем да ће 
понуђачи наћи свој интерес да овде 
закупе простор, за сада је дат на 
коришћење пристојан број тезги и 
локала. 

Индивидуални произвођачи 
Вршчанин Слободан Вогрин и Петар 

Чоловић из Загајице задовољни су 
условима који су много бољи него на 
постојећој зеленој пијаци у центру где 
већ имају изнајмљене тезге. Вогрин 
је обезбедио тезгу на новој агрико 
пијаци која је, каже, пијаца 21.века. 
Има сопствену производњу зеља,  
лековитог и зачинског биља.

Чоловић има 1.500 м2 под 
пластеничком производњом, гаји 
скоро све врсте поврћа, и каже да 
потрошачи умеју да препознају 
квалитетан производ.

- „Други октобар“ је задужен за 
организацију рад пијаце, продају 
тезги, потписивање уговора са 
произвођачима и продавцима, 
каже Драган Вујичић, пословођа 
пијачне уораве у „Другом октобру“. 
Сви заинтересовани могу да се јаве 
пијачној управи на старој зеленој 
пијаци, добиће примерке уговора 
да испуне, а од документације 
им је потребна регистрација 
пољопривредног газдинства.

Нова агрико пијаца изграђена је  
у оквиру прекограничног пројекта 
“Унапређење економске срадње у 
прекограничном региону Вршац - 
Градинари стимулисањем активности 
малих пољопривредних произвођача”, 
који се  реализовао у оквиру ИПА 
програма прекограничне сарадње 
Румунија - Србија.

Ј.Е.

АГРИКО ПРОЈЕКАТ ПРОШАО ЗАВРШНУ КОНТРОЛУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

ПРВИ ПРОДАВЦИ НА НОВОЈ 
ПРЕХРАМБЕНОЈ ПИЈАЦИ

Да дугогодишњи однос пацијент- лекар 
може да прерасте у лепо пријатељство 
потврђују др Александар Анатољевич 
Корјуков, ортопед и трауматолог 
светског гласа из Руске Федерације и 
четрнаестогодишња Вршчанка Сара 
Аничић. Резултат овог пријатељства је 
долазак руског лекара у Вршац где је 
желео да проведе свој годишњи одмор, 
а ту је прилику искористио да по 15.пут 
оперише своју пацијенткињу. У сусрет су 
им изашли руководство и специјалисти 
Опште болнице Вршац, а Сара није морала 
да путује у Русију да јој се уради хируршка 
интервенција. 

Др Корјуков био је једини који 
је прихватио и знао како да реши 
компликовани здравствени проблем тада 
десетомесечне бебе Саре Аничић, која 
је рођена са аномалијом парцијалног 
гигантизма, једном увећаном ногом. 
Европски медицински стручњаци 
предлагали су ампутацију. Др Корјуков 
јој је урадио шест операција у болници у 
Санкт Петербургу, а касније још осам, које 
су довеле до тога да Сара сада може сама 
да хода. Мала Сара била је тежак пацијент 
са ретком дијагнозом. 

-Због природе болести, која се, пре 
свега, огледа у енормном расту меког 
ткива и костију ноге, Сарино излечење 
је захтевало поступност,  постепеност и 
континуитет, наглашава др Корјуков. При 
сваком захвату смо морали да пазимо да не 
повредимо крвне судове, а да постигнемо 
што бољи ефекат, и функционално и 
естетски. Моји сарадници и ја смо се 
осећали веома моћним, када смо видели 
успешност свих тих операција, јер смо 
урадили једну тешку и невероватну ствар.

Да истрају у лечењу допринео је 
пријатељски однос и поверење који су се 
створили прво са Сариним родитељима, 

а касније, како је одрастала, и са самом 
девојчицом. Др Корјуков сматра да добрим 
делом и у томе лежи тајна успеха лечења. 

- Сигуран сам да је, осим 
хируршког рада, велику улогу у лечењу 
одиграла и Сарина добра генетика, с 
обзиром на то да је за својих 14 година 
имала чак 15 тешких операција, и да је 
успела да издржи све те анестезије, а да 
не дође до оштећења мозга и нервног 
система, додаје еминентни руски лекар. 
Сачувала је и здраву психу, јер је схватила 
колико је све ово важно за њу и њену 
породицу.

Сарини родитељи, Зоран и Зорица 

Аничић, неизмерно су захвални овом 
руском стручњаку за све што је урадио 
за њихову млађу ћерку, али и вршачкој 
компанији „Хемофарм“, која их је са њим 
повезала.

Према речима Сариних родитеља 
Зорана и Зорице Аничић, Сарина дијагноза 
стигла је до руских лекара, до Сверуског 
конгреса, захваљујући контактима 
које „Хемофарм“ има са лекарима у 
овој пријатељској земљи. Не кријући 
задовољство, они кажу да су захвални 
др Корјукова који је током 14 година 
континуирано улагао огромне напоре да 
Сара може да има нормалан живот.

Млада пацијенткиња се опоравља 
од операције у вршачкој болници, на 
Одељењу ортопедије где је под будним 
оком овдашњих ортопеда. 

Сара каже да је др Корјуков њен  друг 
и додаје:

- Не доживљавам га као лекара, јер 
се са мном увек шали и тако ми олакшава 
све ове операције. Сада се добро осећам, 
немам болове, и једва чекам да се вратим 
кући.

Захваљујући овом пријатељству, 
успостављена је и лепа сарадња са 
вршачком болницом, а према речима 
директора др Зорана Илића, ово је тек 
почетак. 

Др Илић подсећа да је др Корјуков 
један је од најеминентнијих руских лекара 
и научника, са  321 објављеним научним  
радом, аутор је и интелектуални власник 
21 патента из области медицине. Добитник 
је медаље Совјетског савеза као најбољи 
проналазач у 1988. години и признања 
поводом 300 година Санкт Петербурга.

-Изузетна је част бити домаћин оваквом 
госту, а нама хирурзима је било посебно 
драго што смо имали прилику да у нашој 
болници видимо како оперише тако 
велики стручњак и да од њега покупимо 
нека искуства, наглашава др Илић. Драго 
нам је што смо нашој суграђанки Сари 
помогли тиме што смо омогућили да 
дође до ове операције, како не би морала 
поново да иде за Русију.

Ј.Е.

ДР АЛЕКСАНДАР КОРЈУКОВ,  ВРХУНСКИ РУСКИ ДОКТОР, ОПЕРИСАО СВОЈУ ПАЦИЈЕНТКИЊУ У ВРШАЧКОЈ БОЛНИЦИ

ОД ЛЕЧЕЊА ДО ПРИЈАТЕЉСТВА
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Септембар је месец када се Књижевна 
општина Вршац (КОВ) са посебним 
пијететом сећа свог дугогодишњег 
главног уредника и председника, песника, 
преводиоца и књижевног критичара 
Петру Крдуа. Тим поводом КОВ организује 
књижевна дружења под називом 
„Септембарски дани Петру Крдуа“, као 
омаж свом уреднику, који је име Вршца 
убележио у књижевну мапу Европе и 
света и у овај град доводио значајна имена 
поезије и прозе са свих меридијана.

Захваљујући његовом несебичном 
волонтерском раду, необузданој 
стваралачкој инвентивности и визији, КОВ 
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 КОВ-у, постао позната 
књижевна адреса у целом свету.

Ове године манифестација 
„Септембарски дани Петру Крдуа“ одржала 
се по четврти пут у духу песника Петру 
Крдуа који је сматрао да ниједна катаклизма  
не може да затрпа путеве поезије, да је 
поезија у служби будућности и да је добра 
песма импулс који обликује вибрације 
душе и никога не оставља равнодушним.

На дан песниковог рођења, 25. 
Септембра, одржано је поетско вече у 
његовој кући. Најпре је  изведен рецитал 
из песниковог необјављеног опуса под 
насловом „Песници не мењају свет, али га 
чине подношљивијим“. Затим су прочитани 
фрагменти критичких осврта на песникову 
поезију из пера наших и иностраних 

најпознатијих критичара. После тога 
представљена су најновија издања КОВ-а, 
збирке поезије „Света трешња“ Зорана 
Хр. Радисављевића и „Не бих да одем у 
недељу“ Слободана Ђекића. Дружење је 
протекло у изузетно пријатној атмосфери, 
препуној песничких вибрација и трајало је 
до дубоко у ноћ. 

Следећег дана, усуботу, 26. Септембра, 
у Дому војске, песници и љубитељи поезије 
имали су прилику да слушају младе 
песнике КОВ-а који су казивали Крдуове 
песме из заоставштине под слоганом 
„Песма обликује вибрације душе“. Тај дан је 
и Европски дан језика и културе, тако да су 
Крдуове песме, осим на српском, казиване 
и на румунском, мађарском, енглеском, 
француском и немачком језику. Највећа 
радост коју је КОВ могао да приреди 
свом дугогодишњем председнику, јер 
Крду је био по својој биолошкој датости 
и опредељењу билингвалан. Мрзео је 
изнад свега географска ограничења, а себе 
је сматрао грађанином света. Стално је 
понављао да Европа почиње у дворишту 
Стеријине куће.

Истога дана представљен је и 
најновији, јубиларни, 25. број часописа 
„Ковине“. Присутни аутори  читали су своје 
текстове, а млади чланови КОВ-а говорили 
су стихове страних песника присутних у 
часопису. Богата језичка и културолошка 
разноликост Европе управо је присутна 
и у „Ковинама“, не само у овом, већ у свим 
бројевима почевши од првог. У овом 
броју своје прилоге имају следећи аутори:  
Карлос Фуентес, Вислава Шимборска, 
Вјачеслав Купријанов, Петру Крду, Драшко 
Ређеп, Александар Гаталица, Мирко Демић, 
Жељко Симић, Љубомир Кораћевић, Павле 
Угринов, Зоран Хр. Радисављевић, Ненад 
Глишић, Драгица Стојановић, Слободан 
Ђекић, Милан Бешлин, Дејан Матић…

Учесници манифестације „Септем-
барски дани Петру Крдуа“ били су: др 
Драшко Ређеп, Ана Крду, Зоран Хр. 
Радисављевић, Драгица Стојановић, 
Слободан Ђекић, Габријел Бабуц, Љубомир 
Кораћевић, Сања Вукелић, Анелиа Бабуц, 
Диоген Бабуц, Ержебет Фехер Лиза, 
Александар Јовановић, Николина Бабић и 
Дејана Мрвош.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ОДРЖАНИ

СЕПТЕМБАРСКИ ДАНИ ПЕТРУ КРДУА  

КУЛТУРА

Вршчани су имали јединствену 
прилику да присуствују концерту под 
именом „Франческо Ђеминијани - Студија 
доброг укуса у уметности музике“ Ансамбл 
Београдски барок. Концерт је  уприличен 
као својеврстан омаж уметничком и 
теоријском стваралаштву овог значајног 
барокног композитора. Вршчани су се 
окупили у великом броју у великој сали 
Конкордије вршачког Градског музеја, у 
понедељак, и уживали у музици.

Чланови  Ансамбла Београдски барок 
изводили су арије на шкотске теме из 
Ђеминијанијеве Студије доброг укуса 
у уметности музике из 1749. године, у 
сарадњи са вокалним солистима Драганом 
Поповић и Марком Живковићем. 

Франческо Ђеминијани, чувени 
италијански виолиниста, композитор 
и педагог, деловао је највећи део свог 
живота у Уједињеном краљевству, и 
поред Георга Фридриха Хендла, један 
је од најзаслужнијих уметника Велике 
Британије тог доба. Инспирисан народним 
стваралаштвом своје нове домовине 
он је спојио локалну традицију и стил 
италијанског високог барока који је, до 
тог времена, готово већ постао стандард у 
целој Европи.

Београдски барок је музички ансамбл 
који се већ више од десет година 
бави извођења музике 17. и 18. века 
свирајући на репликама аутентичних 
инструмената из тог периода. Један је 
од првих ансамбала те врсте у Србији. 
Ансамбл је радио са многим реномираним 
музичарима из области ране музике 
и успешно је наступао на бројним 

концертима и фестивалима у земљи и 
иностранству. 

Овај изузетно посећени концерт 
реализован је у сарадњи са Музичком 
школом „Јосиф Маринковић“ из Вршца, 
а уз подршку Министарства културе и 
информисања Републике Србије.  

Ј.Е.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА БЕОГРАДСКИ БАРОК У КОНКОРДИЈИ

ОМАЖ ФРАНЧЕСКУ ЂЕМИНИЈАНИЈУ

LjubiteLji fiLma će 
ponovo uživati u 

čarima bioskopa ove 
jeseni!

Danas je stigla potvrda da će u Vršcusledeće nedelje,8. 
i 9. oktobra gostovati, u Centru Milllennium: 3D projekcije 
filmova za decu „Malci“ i „Petar Pan – putovanje u zemlju 
nedođiju“ . Za one malo starije prikazivaće se aktuelni 
domaći film: „Pored mene“ u kojem glavne uloge tumače 
Hristina Popović i Dragan Mićanović i 3D film „Marsovac 
– spasilačka misija“ sa glumcem  Matt Damon u glavnoj 
ulozi.

Cena ulaznice za sve projekcije je 250 dinara i moćiće 
da se kupe u Turističkoj agenciji Millennium Travel od 5. 
oktobra.

Satnice projekcija mogu se videti na: www.millennium.
rs i FB Millenniuma.

Osim filmova, Vrščani će 15. oktobra moći da priušte 
sebi svojersnu terapiju smehom jer će na sceni Kongresne 
dvorane gostovati fenomenalni Ljubomir Bandović sa svojom 
monodramom za narod, kako i sam  kaže, pod naslovom 
“Kontraš”.

Римљани су имали један 
обичај да на својим литургијама 
проносе кроз места у којима су 
живели слике својих предака. 
Што више слика, то је већи знамен 
потомака. На чијим темељима 
постојимо? Утопијски, помислите, 
макар, само на: Јована Стерију 
Поповића, Васка Попу, Петра 
Крдуа…

Проширите, молим вас. Је ли 
сада видимо чисто и јасно, нема 
живота без поезије. На једној-две 
стране папира, нежно, настаје 
песма. Узнемирује, тврди, удара, 
шали се, уздиже, подсмева се, 
кити, тугује, радује се, чашћава, 
асоцира, учи.

 Мислим на професорку и 
песникињу Нађу Бранков и песму 
„Свети оче Павле“. Преузношењу 
преосвећеног патријарха српског 
Павла, посветила је страницу, две, 
и не само то.  Много страница 

и сати, дана, месеци и година 
су прошли, цео живот стао је у 
песму.  Њена песма узнемирује: 
„Јече звона сујете и силе, неста 
речи скупље од главе “, тврди: 
„богојављен си, боготражитељу 
Павле“, удара: „у земљу убоја и 
рана“, учи... 

  Док седимо на столицама, на 
травњаку манастира Раковица, 
за Малу госпојину О.Г, прилазе 
људи и честитају Нађи Бранков. 

Познати: академик и књижевник 
Адам Пуслојић (првонаграђени, 
прошле године), универзитетски 
професор и богослов Радомир 
Ракић, уредник Радио Београда 
Петар Жебељан затим, колеге 
професори и песници. Више о 
значају Међународног сабора 
духовне поезије у Раковици 
прочитајте и на:  http://www.blic.
rs/Vesti/Beograd/592324/Sabor-
duhovne-poezije-u-Rakovici . Из 
седам земаља је 276 аутора и са 
више од 800 песама са којима 
су учествовали на конкурсу. 
Песникиња  Нађа Бранков 
из Вршца редовно је у венцу 
изабраних, међу одабранима за 
јавно извођење. Ове године част 
је указана њеној песми  „Свети 
Оче Павле“ . 

  Кратко о стилу и начину 
писања колегинице  професорице. 
Иако припада свечаним песмама, 

одама или духовној поезији (која 
поезија није духовна?), садржи 
у себи обиље емоција. Песма је 
визионарска: „Свети Отац Павле“ 
је почивши  патријарх српски. 
Ауторка је у њој исплела руковет 
кованица - према речима критике 
Нађа Бранков је попут кујунџија 
старопризренских, „Кујунџија 
старовршачки“. 

  Знате ону – што волим да 
заспим уз књигу – Не!  Пробудимо 
се, купимо књигу, дижимо се, 
читајмо поезију, поставимо пред 
себе песничку слику као што је 
Нађин Павле. Једноставно, као 
што су сви великани једноставни, 
те не морамо да одвојимо много 
времена, простора, или било 
чега што је тешко. Поезија 
Нађе Бранков је да на њеним 
непроспаваним ноћима ми лако 
постојимо ! 

Александар Божић, проф. 

СВИ ПИШУ КЊИГЕ, А НАЂА ПОЕЗИЈУ
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PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Зашто очекујеш правду од других 
кад си неправедан према себи?

Т. Сухецки

С Л И К А 
И 

Р Е ЧКад генерације одрастају и 
живе без потребе за ликовном 
уметношћу, без посета 
галеријама, без искуства 
духовности коју уметничко 
искуство активира, онда 
можемо рећи да је неко јако 
добро обавио посао на општем 
духовном осиромашењу нације.

Та општа тенденција у 
доба анти уметности која 
се дичи својом рушилачком 
ефикасношћу хендикепирања 
људске стваралачке страсти 
бива макар на кратко уздрмана 
у данима трајања ликовне 
колоније “Другог октобра”.

Двадесетак уметника 
различитих тематских 
опредељења уједињено је у 
жељи да промовишу и одрже сјај 
искуства уметности. У време кад 
се постмодерна дичи потпуним 
удаљавањем од живота, грађани 
Вршца могу видети процес 
настајања слике, процес борбе 
остварење логике слике, и тиме, 
можда, од пасивног посматрача 
обнове слике постану активни 
обновитељи сопствене животне 
акције.

Предузеће “Други октобар” 
препознало је општу атмосферу 
духовног пустошења, не само 
као последицу економског 
урушавања, већ пре као део већег 
пројекта, стварања глобално 
новог човека. Предузеће које 
као какав Дон Кихот успешно 
послује трудећи се да што већи 
број људи запосли, јер је посао 
више од егзистенције, то је 
идентитет човека. Тако и давање 
новца за трајање колоније 
постаје исказ људског лика овог 
предузећа које не брине само о 
комуналним пословима већ нас 
лечи и чудесном Мојом водом па 
тако крепи дух и сликама са ових 
колонија које се налазе у свим 
просторијама “Другог октобра”. 

Искуство слике припада оном 
стваралачком искуству које 
разликује послушнике од људи 
акције. Човек који има потребу 
за музиком, поезијом, правим 
позориштем и ликовношћу је 
човек ретке умности и страсти 
које падање може претворити у 
лет.

Овогодишња ликовна 
колонија почиње у петак, 4. 
октобра у 13 часова окупљањем 
уметника у објекту “Арене” у 
Градском парку, месту где ће 
Вршчани моћи да за недељу 
дана виде акцију оно мало 
преосталих уметника, номада у 
својеврсном хепенингу обнове 
искуства слике и непристајања 
на таворење и безнађе. Ту ће 
настајати и медитативне слике 
страсти, сав распон као искуство 
које иницира дух. 

Овде уметници и публика 
оснажују позицију духовности 
и ако се икада сликарство на 
просторима Србије врати, 
као што је стално присутно 
у земљама које називамо 
успешним, делић заслуга за ту 
обнову припадаће и предузећу 
“Други октобар” чији људи имају, 
сем успеха као руководиоци, и 
осећај за вредности које треба 
сачувати.

Т. Сухецки

ДКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ОРГАНИЗУЈЕ ЛИКОВНУ КОЛОНИЈУ У ГРАДСКОМ ПАРКУ 

У ОДБРАНУ ДУХОВНОСТИ
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У петак 11. септембра 2015. године у 

просторијама ТООВ-а састао се први жири 
Првог Међународног конкурса карикатура 
“IN VINO VERITAS 2015, Vršac” у саставу:

Јасна Живковић, менаџер за маркетинг 
ТОО Вршац

Мр Љиљана Томић - Давидов Вомит, 
оперативни директор Градског музеја 
Вршац

Тошо Борковић, карикатуриста 
„Вечерњих новости“

Проф. Др Ранко Орлић
Ме Томислав Сухецки, академски сликар
Зоран М. Тоскић, сатиричар
Жири је констатовао да је на  конкурсу 

по позиву пристигло 70 радова од 25 аутора 
из земље и иностранства. Жири је најпре 
издвојио 60 радова за изложбу, , од тога 35 
за каталог. У најужи избор за награде жири 
је једногласно изабрао 13 радова:

1.Прва награда Гранд при Винко Лозић – 
Јаша Влаховић, Београд

2. Друга награда – Ранко Гузина, Београд
3. Трећа награда- Јован Прокопqевић, 

Земун

1. Специјална награда – Александар 
Блатник, Ниш

2. Специјална награда – Горан Дивац, 
Београд

Диплому  Првог Међународног конкурса 
карикатура ,.IN VINO VERITAS 2015, “ Вршац, 
добили су:

1. Никола Оташ,Београд
2. Југослав Влаховић, Београд
3. Горан Ћелићанин, Варварин
4. Олег Гутсол, Украјина
5. Валентин Георгиев, Бугарска
6. Лазар Среденовић ДИКАН, 

Крашићи, Црна Гора
7. Дарко Дрљевић, Колашина, Црна 

Гора
8. Недељко Убовић, Београд

IN VINO VERITAS 2015
ФОТОРЕПОРТАЖА



ПЕТАК • 2. октобар  2015. ВРШАЧКА КУЛА 1313

IN VINO VERITAS 2015
ФОТОРЕПОРТАЖА
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1725. szeptember 2015. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
TARTALMAS RENDEZVÉNYEKKEL VÁRTA TORDA A 
VENDÉGEIT A HÉTVÉGÉN

 Hetedik 
kukoricafesztivál 
Az elmúlt hétvégén Tordán a helybeli Orgonavirág Ha-

gyományápoló Egyesület, néhány civilszervezet és a 
helyi közösség közös szervezésében rendezték meg a sor-
rendben VII. Kukoricafesztivált.

A meghívott testvér-települési és környékbeli vendé-
geket, a Magyar Nemzeti Tanács és a Tartományi Mező-
gazdasági Fejlesztési Alap képviselőit Dobai János, a te-
lepülés polgármestere köszöntötte, majd Kovács Elvira, a 
VMSZ köztársasági képviselő asszonya hivatalosan meg-
nyitotta a rendezvényt.

Ezt követően a mintegy 20 magyarországi, románi-
ai és vajdasági csapat lovashintón és traktoron kivonult 
a kukoricaparcellára, ahol kezdetét vette a kukoricatörő 
és szárvágó verseny. A zsűri tagjai a hagyományos regge-

li tartalmát és ízét, a versenyzők öltözékét és megjelené-
sét, valamint a kukoricaszedéshez szükséges kellékek és 
munkaeszközök eredetiségét osztályozták. Az első helyen 
a vendégtelepülések vezetőiből összeállított csapat vég-
zett, a kúlai Népkör és a tordai Orgonavirág Hagyományá-
poló Kézimunka-csoport versenyzői előtt.

Ez alatt az idő alatt a művelődési ház udvarában kez-
detét vette a hagyományos ízek főzőversenye, amely ke-
retében közel 30 bográcsban rotyogtak a finom étkek. Az 
első díjat a Törökkanizsáért Egyesület főzőcsapata érde-
melte ki, második Bogdán Zsófia lett Zentáról, a harmadik 
pedig Boros Kálmán Csókáról.

A kétnapos rendezvény alatt az odalátogatók megte-
kinthették az őszi termékek, kézimunkák, régi tárgyak és 
a kisállatok kiállítását, a művelődési egyesületek fellépé-
sét, Paskó Csaba kelebiai plébános szakácskönyvének be-
mutatóját, Rácz Lajos túrkevei mesterszakács és fafaragó 
zöldségből és gyümölcsből készített alkotásait, a tűzol-
tó-testület gyakorlatát, a legkisebbek pedig részt vehet-
tek néhány kézműves foglalkozáson.

A VII. Kukoricafesztivál a helybeli Nepomuki Szent 
János templomban szolgáltatott szentmisével ért véget.

BORBÉLY TIVADAR

A 
Moszkvában szüle-
tett Gleb Pilipenko 
már negyedik éve 
járja a Vajdaságot és 
adatokat gyűjt az itt 

élő magyarokról. A középiskolai 
tanulmányait egy orosz–francia 
kétnyelvű iskolában fejezett be, 
majd ezt követően szlavisztikát 
tanult a moszkvai Lomonoszov 
Egyetemen, de párhuzamosan 
a magyar nyelv hallgató is volt. 
Első látogatása alkalmával Szé-
kelykevén és Hertelendyfalván 

kutatott, majd a következő év-
ben Újvidéken, majd  tavaly a 
Tisza-mentén, Adán és Ador-
jánon végzet kutatómunkát. 
Az idén került sor Nagybecs-
kerekre és a környező magyar 
lakta településekre. Kutatásai 
a szerb és orosz tudományos 
akadémia közös projectuma. 
Gleb Pilipenko nagybecskereki 
tartózkodása alatt lapunknak is 
nyilatkozott.
zzMikor kerül először kapcsolatba 
a magyar nyelvel?

Egyetemi tanulmányaim so-
rán a filológiai karra Magyaror-

szágról érkezett egy tanár, 
és mi akiket érdekelt a 

magyar nyelv megbe-
széltük, hogy tartson 
órákat nekünk. Én 
már rég óta érdek-
lődtem a magyar 
nyelv iránt, tekin-
tettel, hogy az egy-
kori Osztrák-Magyar 
Monarchia térsége 
mindig érdeklődé-
sem középontjában 
volt és van a mai na-

pig is. Természetesen 
a magyar nyelv szerke-

zetét és intonációját is 
nagyon érdekesnek tar-

tottam. Később alkalmam 
volt, hogy tanulmányaimat 

Magyarországon is foly-
tathassam. A moszk-

vai Magyar Kultu-
rális Intézet ren-

dezvényein is 
látogatom 

és itt alkal-
mam van 

a magyar nyelvet tovább gya-
korolni. 
zzAzok akiknek a magyar nem 
az anyanyelvük, azt mondják, 
hogy egyike a legnehezebben 
tanulható nyelvek egyike. 
Önnek milyen tapasztalata 
volt a nyelv elsajátítása 
alkalmával?

Számomra, akinek egy szláv 
nyelv, az orosz az anyanyel-
ve igen nehéz volt. A magyar 
nyelvnek teljesen más logikája 
van mint mondjuk a szláv nyel-
veknek. Ez az talán ami meg is 
ragadott a magyar nyelveben.
zz Tekintettek, hogy ön az 
anyaországban tanult, és itt 
a Vajdaságban is kutatott, 
lát e valami különbséget 
az anyaországi és az itt élő 
magyarság között?

Valamikor ez egy terület 
volt, ma már külön államokban 
élnek a magyarok. Ez természe-
tesen különbségeket szült. A 
legszembeötlőbb a kétnyelvű-
ség. Természetesen a vajdasá-
gi magyarok “szótárába” mára 
sok szerb szó is bekerült. Szá-
momra nagyon érdekes volt 
amikor megtudtam, hogy ma-
gyarok nem csak Magyarorszá-
gon, hanem a környező orszá-
gokban is élnek, és ez a tény is 
vonzóvá tette számomra ezt a 
nyelvet. 
zzNagybecskerek, mint város 
milyen benyomást keltett 
Önbe?

Nagybecskereken, ami a leg-
szembetűnőbb, hogy egy Kö-
zép-európai város jellegét hor-
dozza. Építészeti szempontól ta-
lán a legnagyobb mértékben. A 
nagybecskerekiek igen szépen 
és kedvesen fogadtak, ami jól eső 
érzés volt a számomra. Látom, 
hogy ezen a területen a mező-
gazdaság igen meghatározó té-
nyező. A falusi építészet is igen 
érdekes, mert még ma is állnak 

a német házak, ami egy jelleg-
zetes építészeti képet fest 

erről a térségről.
GLEB PILPENKO

Egy orosz nyelvész a 
vajdasági magyarok 
művelődési életét 
kutatja

 » A vendégek köszöntése

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK TALÁLKOZÓJA

Külföldi vendégek 
is jelen voltak
A muzslyai Önkéntes Tűzoltó 

Testület szeptember elején 
adott otthont a Délvidéki Ön-
kéntes Tűzoltó Testületek Há-
lózatának találkozójára. A ven-
dégeket - Dobson Tibort, dan-
dártábornokot, a Magyar Tűz-
oltó Szövetség elnökét, Nyers 
Istvánt, a szövetség alelnö-
két, Tóth Lászlót, szakelőadót 
és Dragan Jajićot, a Vajdasági 
Tűzoltó Szövetség elnökét - Ba-
ta Dezső, a muzslyai ÖTT elnö-
ke és Sztojkó József, a helyi kö-

zösség tanácsának alelnöke kö-
szöntötték. A találkozó kereté-
ben a magyarkanizsai, horgo-
si, oromi, oromhegyesi, adorjá-
ni, gunarasi, moholi, tóbai, tor-
dai, magyarcsernyei, lukácsfal-
vi, szentmihályi, erzsébetlaki és 
a helybeli testületek képviselői 
és tagjai szakelőadást is hallhat-
tak, mégpedig a légzőkészülé-
kek használatáról, az erdő- és 
a mezőgazdasági tüzekről, va-
lamint a lakó-és magas épüle-
tekben keletkezett tüzek oltá-

sáról. A Magyar Tüzoltó Szövet-
ség nevében Dobson Tibor va-
lamennyi tűzoltó testületnek 
légzőkészülékeket és védőru-
hákat ajándékozott. A rendez-
vény végén a vajdasági tűzol-
tóságok ifjúsági csapatai meg-
hívást kaptak a jövő évi Szom-
bathelyen megrendezésre ke-
rülő testületek versenyére. A 
találkozó a városi tűzoltó szö-
vetségbe való látogatással fe-
jeződött be.  

BORBÉLY TIVADAR

 »  7. alkalommal rendeztek kukoricafesztivált Tordán
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volt, ma már külön államokban 
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zép-európai város jellegét hor
dozza. Építészeti szempontól ta
zép-európai város jellegét hor

lán a legnagyobb mértékben. A 
nagybecskerekiek igen szépen 
és kedvesen fogadtak, ami jól eső 
érzés volt a számomra. Látom, 
hogy ezen a területen a mező
gazdaság igen meghatározó té
nyező. A falusi építészet is igen 
érdekes, mert még ma is állnak 

a német házak, ami egy jelleg
zetes építészeti képet fest 

erről a térségről.

„
Rég óta 
érdeklődtem a 
magyar nyelv iránt, 
tekintettel, hogy 
az egykori Osztrák-
Magyar Monarchia 
térsége mindig 
érdeklődésem 
középontjában volt 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА
Продајем или мењам стан у Новом Саду 

за стан у Вршцу. Стан је укњижен, 57 m2, у 
новоградњи, на 2. спрату, има сопствено 
централно грејање, близу центра. Тел. 
062/611-301.

Продајем плац од 797 m2 са пројектном 
документацијом и урађеним темењима. 
Плац се налази у Карпатској улици у Вршцу. 
Тел. 063/239-690.

Продајем двособан стан 48 m², у Вршцу 
код језера, реновиран, грејање ТА и гас, 
клима, интернет СББ и телефон, интерфон 
и бокс у згради 12 m². Цена 23.500 евра. Тел. 
060/07-22-005.

На продају приземна кућа од око 80 
m² на 8 ари плаца, у Вршцу, у Улици Живе 
Јовановића 13. Вода, струја, плин, телефонски 
прикључак. Тел. 013/806-441.

На продају дворишни стан ( двособан  
и гарсоњера), поглед на Булевар Жарка 
Зрењанина 73/3. Цена по договору. Хитно!

Купујем око четири хектара 
пољопривредног земљишта у КО Вршац. Тел. 
063/551-403.

Купујем гарсоњеру у згради, у Вршцу. Тел. 
062/81-77-153.

На продају кућа са поткровљем од 250 
m², са  гаражом и нус просторијама на плацу 
од 1000m². Кућа је нова, сређена, у Вршцу 
Панонска 54, могућа замена за стан. Тел. 
060/353-41-63.

Купујем гарсоњеру у згради у Вршцу. Тел. 
062/81-77-153.

Продајем кућу у Новом Козјаку на 14 
ари, стамбени простор 110 m2, струја, вода, 
плин, телефон. Без улагања. Идеално за 
пензионере. Тел. 013/648-228.

На продају кућа 90m2, изнад Миленијума, 
на 390m2 плаца. Тел. 064/127-58-74.

На продају кућа 100 m2, у Павлишу, 
Првомајска 12. Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за стан. Тел. 064/357-
90-44 и 013/2891-448.

На продају плацеви у Павлишу (шест 
плацева сваки по 1.600 m2) код стадиона, 
вода, плин, Тел. 064/357-90-44 и 013/2891-448.

Купујем гарсоњеру у Вршцу. Тел. 062/81-
77-153.

Хитно продајем једнособан стан од 40m2 у 
Београду, насеље Борча. Усељив. Цена 27.000 
евра. Телефон: 0638493348

Продајем кућу у центру Велике Греде. 
Тел. 062 208 101

На продају викендица у Јабланцима, 
воћњак, виноград, градску воду, телефон и 
базен за кишницу. Легализовано. Погодно за 
пчеларе. Тел. 830-416. 

Продајем трособни стан од 66 m2,  у 
солитеру, и викендицу у потезу Широко било 
на плацу површине 16 ари.  Тел. 063/767-59-25.

Продајем или мењам за једнособан стан 
викенд кућу у Козлуку од 100m2, вода, струја 
на 7 ари плаца, десна страна, 200 метара од 
асфалтног пута. Тел. 831-594.

Продајем плац 1.100m2, на брегу између 
„Славише“ и Куле, са водом, телефоном 
,струјом, грађевинска зона. Тел. 063/551-403.

Продајем кућу 102m2 стамбеног 
простора, у ужем центру града, на плацу 770 
m2.  Кућа је одмах усељива. Тел. 063/87-81-872.

Продајем новију спратну кућу са 
двориштем и баштом, у Панонској улици, у 
Вршцу. Тел. 064/90-30-439.

Купујем гарсоњеру у Вршцу. Тел. 062/817-
71-53.

На Булевару Жарка Зрењанина, 
дворишни стан на продају. Тел. 061/152-2976.

На продају нова кућа (70 m2) и стара (70 
m2) на плацу од 4,75 ара, у Улици Југ Богдана. 
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.

Кућа на продају у Вршцу,  преко пута 
ЈАТ-а, Подвршанска 21 или Улица Јоргована 5, 

са комфорним станом од 88 m2, гаражом 
и оставом  у сутерену од 50 m2, на плацу 
од 492 m2. Цена 60.000 евра. Тел. 060/44-
56-004.

Хитно на продају кућа (новоградња) 
са окућницом, велики плац, амбар, 
кочине, 50 садница воћа у роду, у 
Павлишу. Тел. 013/2891-088.

Купујем стан од 30 m2, у згради, у 
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

На продају двособан стан, код 
зелене пијаце , 61 m2, две терасе, 
грејање на плин, и бокс на тавану. Тел. 
064/88-11-001.

Двособан стан на продају око 60m2, 
сређен, на Војничком тргу или замена за 
мањи уз доплату. Тел. 061/6065-158.

Купујем гарсоњеру или стан 30 m2 у 
згради у Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

Продајем (издајем) стан 30 m2,  у 
Улици Светозара Милетића 2б, поред 
Школе „Вук Караџић“. Тел. 062/282-112 
или 069/417-28-49.

Продајем  нову  приземну  кућу у 
Улици Ђуре Цвејића. Тел. 064/120-16-22.

Купујем гарсоњеру или стан до 30 
m2, у Вршцу.Тел. 062/81-77-153.

Продајем  две куће, две гараже, 
на плацу 7 ари са воћњаком и лозиним 
шпалирима. Објекти се налазе  на 
главном путу код ЈАТ-а. Тел. 064/27-17-
217.

На продају спратна кућа у Никите 
Толстоја, или замена за стан уз доплату. 
Кућа је од 120 m2, два купатила, са 
паркетом и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

Продајем млађи воћњак 5,5 ара 
са воћарском кућицом 5х4 m, на улазу 
у Јабланку, 50 m од пута, погодно за 
пчеларе. Тел. 068/420-85-54.

Продајем кућу 115 m2, реновирану, 
са централним грејањем на дрва. Вреди 
погледати. Тел. 062/880-51-27.

Продајем стан, 64 m2, уз стан иде 
гаража и шупа. Стан је у улици Степе 
Степановића 7/5. Тел. 021/89-72-10 и 
061/20-80-790. 

На продају дворишна гарсоњера у 
Вршцу. Цена по договору. Тел. 013/807-
337 и 061/72-39-359.

На продају кућа и плац у Великом 
Средишту. Тел. 013/806-460.

На продају део куће(дворишни 
стан) око 90 m2, у  Жарка Зрењанина. 
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и 061/15-22-
976.

Продајем кућу преко пута ЈАТ-а, са 
плацем 500 m2, могућа доградња. Цена 
60.000 евра. Тел. 060/44-56-004.

Продајем повољно у Панчеву 
(центар) двособну кућу- стан, са гаражом 
(могућност претварања у стамбени део) 
укупно 67 m2, реновирана, са два улаза 
са улице у кућу, шупа од 17 m2 . Дужине 
13х7,5 m, дебелих зидова, печена цигла. 
Власник. Тел. 063/75-79-722 и 604/13-23-
663.

Продајем  кућу (викендицу) 
у Алибунару, агрегат 1500 вати, 
мотокултиватор  са плугом и 
прикључним машинама, ауто 
приколицу, хармонику велтмајстер 
клавирка и писаћу машину. Тел. 062/849-
66-44

Хитно продајем једнособан стан у 
строгом центру Алибунара. Тел. 063/197-
12-64.

Продаје се двособан стан у центру 
Алибунара. Тел. 210-16-40

Продајем кућу преко пута ЈАТ-а, са 
плацем 500 m2, могућа доградња. Цена 
60.000 евра. Тел. 060/44-56-004.

Хитно кућа на продају. Тел. 069/512-
12-04.

Продајем стан од 30 m² у центру 

(приземље плус тераса), у Светозара 
Милетића 2б. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

Мењам новију кућу, 200 m², 
сређена, ( без улагања) са демит 
фасадом, за некретнину у Београду или 
Панчеву. Тел. 063/89-09-896.

Продајем или мењам нову спратну 
кућу, 200m², за мању некретнину у 
Вршцу, уз доплату. Може договор. Тел. 
063/89-09-896.

На продају њива - ливада 
површине 3/4 ланца на другом 
километру пута Марковац - караула, 
потез Иберланд - Туфа. Погодан за 
пчеларе.Тел. 013/832 - 442, 063/7263-877

На продају киоск у Вршцу, код 
Дома пензионера. Објекат је површине 
10 квадратних метара, а могуће је 
и премештање на другу локацију.
Телефон 062631366

Продајем воћњак 14,5 ари са 
новоизграђеном виноградарском 
кућом у потезу Гудурички пут лева 
страна, 2 км од јата. 063/ 7263 - 877, 
013/832 – 442

Кућа на продају или замена за стан 
уз вашу доплату. Кућа се налази у улици 
2. октобра 83.

Једнособан стан од 36 m2, ул. 
Никите Толстоја  бр. 1, улаз 2/2, цена по 
договору. Тел. 893-116 и 063/85-73-135.

Кућа на продају, 64 m2, плац 41 
ар, струја, вода, воћњак, виноград, 
лешници. Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем локал 27 m2 у Гаврила 
Принципа 50а. Тел. 830-853 и 
064/204-95-08.

Издајем стан 30 m2 у Новом Саду, 
потпуно намештен у близини 
Сајма и Медицинског факултета. 
Тел. 060/6519-502.

Издајем трособан стан у 
Хемограду. Цена 150 евра, плус 
трошкови. Тел. 060/08-36-847.

Издајем једнособан намештен 
стан са одвојеним комуналијама. 
Тел. 064/35-12-026.

Издајем две одвојене собе са 
чајном кухињом и купатилом. Тел. 
807-654 и 064/120-13-53.

Издајем стан од 60 m2, први 
спрат, празан, М. Обилића 5 
Вршац. Тел. 063/340-491.

Издајем собу за самце или 
самице са употребом кухиње 
и купатила, Призренска улица, 
Вршац. Тел 834-678 или 060/046-
01-11.

Издајем локал у Улици Јаше 
Томића број 6, комплетно сређен, 
13 квадрата. Тел. 063/87-386-87.

Издајем намештену кућу у 
Вршцу, Бихаћка 28, две собе, 
трпезарија, кухиња, купатило, 
остава, ходник. Тел. 063/347-763.

Издајем двособан стан и собу 
са употребом кухиње и купатила, 
Вршац, Призренска 39. Тел. 
060/04-60-111 и 063/353-41-63.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова на 
телефон број 013- 834- 975.

Издајем собе намештене за 
смештај радника самаца са 
употребом купатила.Тел. 063/551-
403.

Издајем пословни простор у 
Банатској 4, у Вршцу, површине 

50 m2, комплетно опремљен 
канцеларијским намештајем. Тел. 
062/512-476.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру Вршца. Тел. 064/5152-245.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова на 
телефон број 013- 834- 975.

Издаје се једнособан, намештен, 
стан у Панчеву студентима 
стоматологије. Тел. 064 228 98 90.

Издајем двособан, намештен 
стан у строгом центру Вршца који 
има климу, централно грејање, 
кабловску са интернетом, фиксни 
телефон. Усељив од 1. јуна. Тел. 
061/718-05-87.

Издајем једнособан намештен 
стан. Одмах усељив, Југ Богдана 
18. Повољно. Тел. 064/186-65-244.

Издајем  лежаје за преноћиште 
групи радника, самаца, са 
купатилом. Цена повољна. Тел. 
063/551-403.

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Београда. Тел. 013/834-324 
и 063/77-31-585.

Издајем намештен трособан 
стан на Војничком тргу (лифт, 
клима) Тел. 064/144-33-13.

Издајем  стан на Новом Београду, 
код Тржног центра Веро, 33 m2, 
комплетно реновиран, опремљен 
новим намештајем. Тел. 064/130-
84-90 (после 16 часова)

Издајем гарсоњеру у близини 
градског парка. Тел. 013/836-562 и 
061/613-91-46.

Стан за издавање. Тел. 064/393-
17-17.

Издајем локал у улици Жарка 
Зрењанина 89 са намештајем за 
апотеку или празан, или продајем 
локал 39 м2. Тел. 064/248-72-90 и 
064-155-99-40.

Издајем празан стан од 48 m2, 
на првом спрату, у згради, преко 
пута Педагошке академије, има 
телефон, кабловску и климу. Тел. 
064/170-98-41.

Студенткињи прве године права 
потребна мања гарсоњера или 
мањи стан у Београду. Тел. 061/72-
81-996.

Издајем кућу са локалом у 
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 40. 
Тел. 827-201.

ИЗДАЈЕМ СТАН, ЈЕДНОИПОСОБАН 
43m2, НАМЕШТЕН.  НА ВОЈНИЧКОМ 
ТРГУ КОД МАЛЕ ПОШТЕ, У БЛИЗИНИ 
ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ. ПЛАЋАЊЕ 
МЕСЕЧНО. ЗА ПЛАЋАЊЕ 3 МЕСЕЦА 
УНАПРЕД - ПОПУСТ. Тел: 061 28-49-
860

Издајем гаражу код ДДОР-а. Тел. 
28-39-461.

Издајем једнособан намештен 
стан (нова градња) соба, 
трпезарија са нишом и купатило, 
погодан за самца - самицу или 
пар без деце. цена 80 евра. У 
улици Филипа Вишњића 31. Вреди 
погледати.064/ 429 - 0614

Издајем намештен стан у центру 
града, у улици Стевана Немање 
23/6, први спрат, 45,6 м2.Поседује 
дневну собу са одвојеним 
делом за спавање, кухињу са 
трпезаријом, ходник и купатило. 
Ц Г / с т р у ј а , к л и м а , к а б л о в с к а . 
Слободан од 1. октобра. Цена: 140 
Еура 065/3358-402 Ивана. 

Студенту у Новом Саду потребан 
цимер. Тел. 061/71-89-109.

РАЗНО
Хитно потребан посао у породици 

или чување деце. Тел. 061/205-99-00.
Купујем крмаче од 200 до 300 кг. 

Тел. 063/846-76-05
Купујем пољопривредно 

земљиште у КО Вршац. Тел. 063/551-
403.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување деце. Тел. 
063/159-14-48.

На продају лежај самац, комода 
за постељину и фотеља потковица. 
Цена 10.000 динара. Тел. 063/429-659.

Продајем нове чамове греде 
12 комада, од 8 метара (12х12 cm), 
сушене 4 године старе. Тел. 063/551-
403. 

Повољно продајем регал, два 
кауча, две фотеље и бицикл. Тел. 
013/400-875 и 063/28-05-99.

Продајем три алуминијумска 
прозора (180х0,95 m). Повољно. Тел. 
063/88-29-782.

Продајем берач кукуруза „Сем- 
потер“ еко 3500. Тел. 063/551-403.

На продају кантар вага до 500 кг 
и фасадна цигла црвена. Тел. 062/144-
65-83.

На продају четвороделни регал, 
два кауча, две фотеље и дечји мушки 
и женски бицикл. Тел. 013/400-875 и 
063/28-05-99.

Хитно потребна жена за помоћ 
у кући старијој женској особи, у 
Избишту. Тел. 064/390-62-76.

Жена средњих година чувала бих 
децу и помагала у кућним пословима 
старијој особи. Тел. 064/511-88-82.

На продају: столови и столице, 
троседи и фотеље, брачни кревети, 
кревети, плакари, диван, фрижидер, 
плинска пећ, уградни шпорет, 
храстова врата, дрвени прозори 
бунарска пумпа и ауто приколица. Тел. 
063/266-096

Продајем писаћи сто (дрвени) 
тел. 060/84-35-097.

Продајем ТА пећ 3,5 kw очувана, 
са точковима. Цена повољна. Тел. 805-
911 и 060/08-05-911

Продајем дечији креветац, 
колица за бебе Чико, беби седиште 
за ауто, носиљку за бебе. Мало 
коришћено, повољно. 064/598-3898

На продају дечији бицикл са 
помоћним точковима. 064/598-3898

На продају Лексан плоча 2х2,1 м, 
ново повољно. 064/598-3898

Продајем 10 буради за нафту од 
200 л. Цена 800 динара комад. Тел. 
063/281-236.

Продајем кауч и две фотеље, 2 
замрзивача (по 30 евра), неисправан 
крупач (50 евра), мотор томос 
неисправан (100 еура)метална врата 
и прозор (100 евра), два кревета и 
душек ( по 20 евра), судоперу, врата, 
прозоре по (10 евра). Тел. 062/803-16-
06 и 807-740.

Чувала бих старију женску особу. 
Тел. 013/805-142 и 063/8779-525.

Продајем класичну гитару, 
телевизор у боји и веш машину. 
Повољно. Тел.060/845-00-69.

Купујем половну куку за форд 
ескорд караван 1,6 , 1998. година.  Тел. 
060/845-00-69.

Продајем огревно дрво: буква, 
багрем и храст. Цена 3.700 динара. 
Достава на кућну адресу. Тел. 062/856-
70-56.

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 12.000 и 

лежај  цена 8.000. Тел. 063/429-569. 
Продајем повољна метална 

гаражна врата, у одличном стању, 
димензија 230х200, цена по договору, 
зидне фототапет, нов, мотив плаже са 
палмом, димензије 368х254 цм. Тел. 
063/356-776. 

Повољно продајем кауч са  две 
фотеље, четвороделни регал, више 
бицикала, два плинска бојлера за 
купатило. Тел. 063/28-05-99. 

Продајем вертикалну расхладну 
витрину и два ланца земље потез 
Јарак и Црвенка. Тел. 064/124-75-57.

Продајем писаћи сто од дрвета. 
Тел. 060/843-50-97.

Продајем ТА пећ, 3,5 kw, са 
точковима. Повољно.Тел. 805-911 и 
060/08-05-911.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици а може и чување деце. Тел. 
063/159-14-48.

Озбиљној породици потребна 
особа за бригу о детету (8 година). 
Пожељно учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 -6464

На продају топилица 2х4,5 
кг заједно са сталком за топлу 
депилацију063/ 7263 - 877

На продају два двоседа, два 
телевизора, нова угаона гарнитура. 
Повољно.013/809 - 099

Продајем регал са 
сточићем.063/280 - 599, 013/832 - 493

На продају: чамац од 
фиберпласта дужине 3,10 метарау 
одличном стању, лаган, 60-так кг, 
пента елвин - руде (белгијска), 2 
клипа, 4 коња, у ок стању. Веома 
повољно.064/ 429 - 0614
На продају црвена фасадна цигла и 
кантар – вага Може замена за огревно 
дрво. Тел. 064/5118-882. 
На продају две електричне грејалице 
(плафоњерке), инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје као 
сунчани зраци. Цена по комаду 
је 8.000,00. Тел. 065/33-55-343. 

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

Купујем скутер од 49m3, у добром 
стању, новије производње, пежо 49 
м3 , пјађо 49 m3 или кумко 49m3. Тел. 
069/13-81-940.

Продајем „заставу 128 скала“, 
1989. годиште. Тел. 805-192.

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме одличане, 
тек регистрована. Може и замена за 
разно. Тел. 063/275-986.

Продајем мерцедес 190 д. Тел. 
065/835-82-50.

Продајем југо 55 регистрован у 
солидноим стању. Тел. 062/880-51-27.

Продаје се BMW 320 I  возило 
у беспрекорном стању, караван, 
са BRC – атестиран ауто гас, 2007. 
годиште, 2.000 cm³ ,160.000 км, фул 
опрема, технички преглед 7/2015, 
директна куповина од власника 
(немачке таблице). Тел. 064/07-66-093, 
michaelgulik@web.de

На продају опел кадет суза, 1986. 
годиште, 1300 кубика, на бензин и 
гас, атест за гас  важи до 16.05.2018. 
регистрован до 26.11.2015. Цена 250 
евра.Тел. 063/311-079.

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 2597

Право учешћа на конкурс имају 
студенти који испуњавају следеће 
услове:

1.да су православне вероисповести
2. да су добри студенти (просек 

од 8,50)
3.да су узорног понашања
4.да су  Срби или Грци
5.да су слабијег имовног стања
6.да су из града Вршца

За конкурс је потребно доставити 
следеће документе:

1.молбу (обавезно написану 
ћилиричним писмом)

2.крштеницу
3.фотокопију индекса (потврду о 

упису)
4.уверење о имовном стању (из катастра) 

и просек плата родитеља (последња три 
месеца) или потврда са бироа

5.потврду факултета о просечној 
оцени

6.обавезан контакт телефон, ЈМБГ, 
адреса, број жиро рачуна

7.писмена препорука свештеника
8.да су похађали верску наставу
9.право на конкурс имају студенти II, 

III и IV године студија
10.документација нека буде лепо 

сложена у фасциклу

Стипендије ће бити додељене само 
студентима у износу од 8.000,00  динара.

Пријаве на конкурс се могу поднети 
до 15.10.2015. године за студенте, и то 
на адресу:

Управни одбор Задужбина и фондова 
Српске православне црквене општине

Трг СВ. Теодора 11, 26300 Вршац

Општинска управа, Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне 
послове у предмету Општине Вршац, на основу члана 63. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС 
и 132/2014 и 145/2014) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 
64/2015), оглашава

Ј А В Н У    П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
1. Урбанистичког пројекта за изградњу конференцијског павиљона Хотела 

Србија на углу улица Анђе Ранковић и Стеријине у Вршцу, на катастарској парцели 
бр.4323 КО Вршац и

2. Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на 
парцели бр.1081 КО Вршац у улици Брегалничкој бр.6 у Вршцу.

Урбанистички пројекти биће изложени у холу зграде Скупштине општине 
Вршац. Јавна презентација урбанистичких пројеката трајаће седам дана, од 
02.10.2015. до 08.10.2015. године. Позивају се сва заинтересована лица да предају 
овом одељењу писмене примедбе на изложене урбанистичке пројекте на 
писарници општине Вршац.                                                                           

 Н А Ч Е Л Н И К  
дипл.прав. Наташа Тадић 

ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДОВИ СПЦО ВРШАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ ДОДЕЉУЈУ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА НАШЕГ ГРАДА

УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИЈУ СТУДЕНАТА
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1032
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Дана 1. октобра 2015. године 
навршиле су се четири године 
како је престало да куца срце 
нашег сина, оца, супруга, стрица и 
девера

РАНКО ПЕТРОВ
1957-2011.

Дубоко у срцу чувамо сву љубав, 
племенитост и доброту коју си 
нам пружио.  Сећање на тебе неће 
престати, трајаће вечно.

Мајка Милица, отац Жарко, ћерке 
Јелена и Анђела, син Жарко, супруга 
Снежана, братанци Драган и  Давид и 
снаја Јованка.

Време пролази, а сећање на вашу неизмерну љубав и 
доброту живи у нама.

Снежана и Златко са породицама

ПЕТРА
1999-2015.

СТОЈАН
2004-2015.

Сећање на драге родитеље

ПЕЦИКОЗА

Почивај у миру.

Др Ромулус Кета

КЕТА ЂУРЂEВКА
ЂУЂА

10.10.1992 -10.10.2015.

СЕЋАЊЕ

Био си најбољи супруг, тата и деда на свету. 
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима. 
Твоји најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, син Златко, унука Лена , унук Иван, снаја Данијела, зет Бранислав, рођаци 

и пријатељи.

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

Дана 29. септембра 2015. године, заувек нас је напустио наш вољени супруг, отац и деда
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куЛфилм
КИМ ФАРАНТ: 
ЗЕМЉА СТРАНАЦА

ДА БИ ПРОНАШЛИ 
ИСТИНУ, ОНИ ЋЕ МОРАТИ 

ДА ИЗГУБЕ СЕБЕ...

Радња овог филма смештена је 
у Натгари, руралној аустралијској 
пустињи где лето познато по 
рекордним врућинама полако 
узима маха. Брачни пар Кетрин и 
Метју Паркер дају све од себе како 
би са своје двоје деце, Томом и Лили, 
преживели ово вртоглаво врело 
лето. Њихово пресељење из већег 
града у пустињу обавијено је велом 
тајни, али се јасно даје до знања 
да има некакве везе са њиховом 
петнаестогодишњом ћерком. 
Изненада, једног дана током снажне 
пешчане олује оба њихова детета 
нестају,  а супружници спремни 
на све крећу у потрагу док давно 
закопане тајне почињу да се 
откривају...

куЛкутак
ЛИЗ ФЕНИК: 
КУЋА У КОРНВОЛУ

ПОНЕКАД ВАС САМО 
ГУБИТАК МОЖЕ ВРАТИТИ 

У ЖИВОТ...
Након изненадне мужевљеве 

смрти коју је јако тешко поднела, 
сликарка Меди Холис доноси одлуку 
да са својом пасторком напусти 
Лондон и отпутује у Корнвол, на 
имање Тревенен. Иако се надала да 
ће то за њих две бити нови почетак 
и да ће решити бројне проблеме у 
којима су се нашле, њене наде ће се 
срушити када схвати да је Тревенен 
велика и пропала племићка кућа која 
захтева бројне поправке. Ипак, када 
Меди мало дубље зађе у историју 
имања и открије приче о женама које 
су на њему живела пре ње, схватиће 
да су сличности у њиховим животима 
један од главних разлога због којих 
се и она нашла ту. Откривајући тајне 
нових предела, Меди ће наићи на 
велики број чудних људи који ће 
је помоћи да на један нови начин 
упозна себе, и пронађе нову љубав...

куЛист     уређује: Иван Арадски   

куЛинтервју
ИВАН ВУКОСАВЉЕВИЋ, СОЛО ГИТАРИСТА ВРШАЧКОГ АЛТЕРНАТИВНОГ МЕТАЛ БЕНДА „HOLLOKLOK“:

АФИРМИСАЊЕ ЈЕ ТЕШКО САМО ПО СЕБИ, 
НЕЗАВИСНО ОД МУЗИЧКОГ ЖАНРА!

Када си схватио да у свету 
музике не желиш да будеш 
само обичан слушалац, већ и 
активни учесник и како сте ти и 
твоји другари дошли на идеју о 
оснивању бенда „Holloklok“? 

Оног тренутка када сам први 
пут чуо мало „тврђу“ музику, 
пожелео сам да будем део тога, да 
направим нешто своје. Желео сам 
да онако како сам ја слушао друге 
музичаре, неко чује и неку нашу 
песму. Окупили смо се 2010. године 
– Срђан Лончарски, Александра 
Барши и ја, и веома смо брзо почели 
да вежбамо нумере, наравно, 
обраде песама других бендова. 
Тада смо одржали пар наступа и 
остали без басисте на један  дужи 
период. Тек након годину дана 
придружио нам се Марко Радић, 
садашњи басиста и вокални 
солиста. Та постава је опстала све 
до почетка. 2013 године када је 
на место бубњара уместо Срђана 
дошао Урош Киш. На кратко нам 
се у том периоду придружио Бојан 
Божановић као други гитариста. 
Током лета 2014. године Бојан је 
уступио место Миодрагу Халагићу, 
све док почетком 2015. године 
нисмо стигли до наше тренутне 
поставе са Миланом Станковићем 
као другим гитаристом.

На самом почетку бенд се 
посветио хард рок музици, али 
је убрзо прешао на метал, што се 
показало као јако добра одлука, 
нарочито када сте почели рад 
на ауторским стварима. Колико 
се тај заокрет допао вашим 
фановима ? 

На самом почетку свирали смо 
хард рок обраде, зато што нисмо 
имали „пређену километражу“ за 
ауторске песме. Чак и сада нам 
треба доста времена да направимо 
квалитетну песму. Најзаслужнији 
за наш ауторски рад јесте мој отац 
Милан Вукосављевић. Убрзо након 
што нам се Марко придружио 
требало је да се одржи фестивал 
ауторских бендова, због чега нам 
је мој отац дао једну своју ауторску 
нумеру под називом „Свет“, која 
је и званично постала наша 
прва ауторска песма. Уз његово 
одобрење обрадили смо је у нашем 
стилу и веома смо му захвални на 
томе. Тренутно са њим сарађујемо 
и на једном његовом пројекту који 
укључује његове ауторске песме. 
Одмах након те прве ауторске песме 
кренули смо са ауторским радом 
у правцу метал музике. Мислим да 
смо много добили на популарности 
баш због преласка на ауторски рад 
и нашег приступа публици. Све док 
бенд добија позитиван одговор од 
публике, није важно да ли се бави 
рок, реге или поп музиком.

Досадашњу каријеру вашег 
бенда обележила су и учешћа 
на бројним фестивалима широм 
Србије. Који су за вас најважнији 
фестивали на којима сте до 

сада учествовали и ко је још 
заслужан за вашу афирмацију?

Као неке од најважнијих 
фестивала морам да издвојимим 
„RockWood“ 2012., 2013. и 2014. 
године и „Демо“ Фест 2014. године. 
На локалном нивоу издвојио бих 

„Tower Rock Fest“ и „Ветроград“, 
зато што нам пружају прилику да 
свирамо пред великим бројем 
људи и да се упознамо како са 
већим музичарима, тако и са 

андерграунд бендовма попут 
нашег. Пуно нам значи то што на 
фестивалима можемо да добијемо 
савете, критике и мишљења 
других. Овакви фестивали су 
добра ствар зато што захваљујући 
њима имамо увид у то да ли бенд 
иде у добром правцу, да ли се 
публици допада и да ли напредује. 
Регионална телевизија „Банат“ нас 
је приказала људима, и тиме доста 
помогла нашем афирмисању.

Пролеће 2013. године није 
било лак период за ваш бенд, 
с обзиром на то да сте имали 
доста промена у постави. 
Колико је било тешко ускладити 
нове чланове бенда и колико 
вам је времена требало да се 
након тога поново посветите 
наступима и музичким 
фестивалима? 

Да, било је већих промена као 
што сам поменуо на самом почетку, 
и услед тих промена нисмо имали 
наступе током четири дуга месеца. 

Тада смо се растали са Срђаном, 
а Урош је почео да свира са нама 
и као бубњар који никада није 
свирао овај правац музике, било 
му је потребно мало више времена 
да се ухода у оно што смо ми до 
тада радили. Убрзо након тога 
стали смо на ноге  и наставили 
са нашим даљим радом. Мењао 
се и наш други гитариста, али та 
промена није на било који начин 
променила или успорила рад 
бенда.

Да ли мислиш да је 
музичарима који се баве метал 
музиком, или неким жанром 
који није комерцијалан, много 
теже да се афирмишу у времену 
када се много више цени 
квантитет музике, а не њен 
квалитет?

Мислим да је свакоме тешко 
да успе, како метал музичарима, 
тако и „Гранд“ певачима. Данас 
постоји доста бендова који раде 
са издавачким кућама и доста њих 
свира андерграунд, али не зарађују 
много од тога. Афирмисање је 
тешко само по себи, независно од 
музичког жанра.

Где сви заинтересовани који 
до сада нису имали прилике да 
присуствују вашим наступима 
могу да вас виде у периоду који 
долази, било то у Вршцу или 
негде у околини?

Тренутно нас мало окупирају 
обавезе и снимање нумера, тако 
да нисмо планирали наступе у 
скорије време. Оно што је битно 
напоменути јесто то да сви 
заинтересовани  могу погледати 
наше лајв снимке на нашој 
„Фејсбук“ страници, на њој ћемо 
најављивати и нове наступе чим 
их будемо договорили. 

Да ли планирате да се у 
будућности посветите раду на 
албуму на којем би се нашле 
ваше ауторске нумере?

Управо у овом периоду радимо 
на нашем првом демо албуму, 
са својом опремом, тј. у нашем 
мини студију. Ако буде прилике, 
отићи ћемо и у професионални 
студио. Издаваштво се бори са  
проблемима као што су пиратерија 
и заобилажење права на ауторски 
рад, али, да бисмо се афирмисали, 
мораћемо да истрпимо и то.

Двадесетдвогодишњи Иван Вукосављевић је 
2010. године са неколико својих другара основао 
алтернативни метал бенд „Holloklok“. Бенд је од 
тада мењао своје чланове, али и музички правац 
прелазећи из хард рока у метал. Данас, овај бенд 
чине Марко Радић (вокал и басиста), Урош Киш 
(бубњар), Милан Станковић (ритам гитариста) 
и Иван Вукосављевић (соло гитариста). Иза њих 
су бројна учешћа на музичким фестивалима, на 
којима су, по Ивановим речима, поред одличне 
прилике да наступе пред великим бројем људи, 
добили и многе конструктивне савете. Иако свесни 
да је издавати албум у добу пиратерије ризична 
одлука, ови талентовани момци тренутно раде 
на свом првом демо албуму, свесни да је то један од 
најбољих начина да потврде свој квалитет.
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Није редак случај да људи нису 
сасвим сигурни како да се понашају 
према свом кућном љубимцу у 
новом поретку ствари који намеће 
и нове захтеве у погледу хигијене, 
осим у случају да беба већ има 
утврђене проблеме са дисајним 
органима или неку алергију не 
постоји апсолутно никакав разлог 
за уклањање животиње из стана 
у коме живите. Искуство детета 
у одрастању уз мачку или пса 
ће касније детету пуно значити 
не само у развијању здравог 
односа са другим животињама и 
природом већ према неким новијим 
статистикама смањује и могућност 
каснијих алергија.

Цео овај текст подразумева да 
сте одлучили и пре него што се 
беба родила да учините све како 
би Ваш љубимац и даље остао 
члан домаћинства. Заправо ради 
се о томе да је неопходно уложити 
извесно време како би се животиња 
привикла на будуће присуство бебе 
и научила новим правилима. Пас 
рецимо доживљава породицу као 
свој чопор. Ви морате бити вођа 
тог чопора тј. животиња мора бити 
свесна тог ауторитета како се не 
би догађале непредвиђене ствари. 
Даље, и пси и мачке су неупоредиво 
више оријентисани на своја чула 
мириса и слуха него на чуло вида. 
Промене у тим димензијама њима 
ће донети конфузију и потребно је 
да им тај прелазак у “ново време” 
учините што лакшим.

Уколико сте у могућности 
обавезно набавите од пријатеља 
који имају бебу пелене или комаде 
одеће која им није неопходна 
како би могли да започнете 
благовремено привикавање Вашег 
љубимца на долазак принове и 
мирисе који иду уз њу. Благовремено 
значи што је могуће раније тј. 
пар месеци а најмање месец дана 
пред велики догађај...Такође би 
било одлично да снимите звукове 

бебиног плача који уме и нама 
људима да буде непријатан а да не 
помињемо ненавикнуте животиње 
које ће плач уз сву гласноћу чути и у 
много већем звучном опсегу. Појам 
“прилагођавање” у свом значењу 
обухвата неку постепену радњу па 
тако немојте Вашем љубимцу одмах 
пустити пуну снагу бебиног плача 
већ крените од тихог ка гласнијем...

Ако имате пријатеље који имају 
бебу и који су поврх свега љубитељи 
животиња позовите их да Вам дођу у 
госте са бебом. У таквим ситуацијама 
веома је важно да у потпуности 
контролишете Вашег кућног 
љубимца. Посматрајте како ће се 
понашати када се први пут сусретне 
са бебом на сопственој територији. 
Поновите оваква дружења колико 
год можете пута са несмањеном 
контролом над животињом.

Под претпоставком да имате собу 
у којој ће беба боравити најбоље 
је да исто тако неколико месеци 
раније забраните приступ Вашем 
љубимцу у ту просторију. Што пре 
кренете да га привикавате на ту 
забрану то боље. Имајте на уму 
да Ваш кућни љубумац, нарочито 
ако је пас у питању, увек брине о 
Вашој безбедности и сигурно му 
се неће допасти да буде потпуно 
искључен из дешавања у бебиној 
соби. Можда ће Вам ово изгледати 
као претеривање али ако сте у 
могућности то себи да приуштите 
провидна врата бебине собе би 
била идеално решење.

Ово су биле неке смернице 
за период пре бебиног рођења, 
међутим када се беба коначно 
роди тек тада ћете бити у 
могућности да сагледате 
реалну ситуацију. Није могуће 
предвидети како ће се свака 
животиња конкретно понашати. 
Потпуно је природно да Вам 
сопствено дете буде на првом 
месту и да му посвећујете 
максималну пажњу али исто 

тако није немогуће одвојити 
време и за игру са својим кућним 
љубимцем.

Фактор хигијене је веома важан 
мада често можете чути људе како 
преувеличавају реалне опасности 
и без икаквог разлога плаше будуће 
родитеље. Лично познајем млађи 
брачни пар који је дотадашњу 
манију и опсесивну посвећеност 
својој доберманки заменио другом 
крајношћу - избацивањем пса на 
терасу у метални бокс и то пре него 
што се беба и родила, а највише 
због тих неутемељених “бапских” 
прича о заразним болестима итд...
Одговоран однос према сопственом 
кућном љубимцу у који сврставам 
бригу о његовом а посредно и 
сопственом здрављу тј. редовне 
вакцинације и чишћење од паразита 
су ствари које се подразумевају и 
без присуства бебе. Ако се рецимо 
Ваш љубимац више лиња четкајте га 
свакодневно и детаљно усисавајте 
под у целом стану. Наведене мере 
предострожности ће у потпуности 
заштитити Вашу бебу и уколико је 
беба иначе здрава немате разлога 
за бригу што се тиче опасности које 

потичу од кућног љубимца.
Како бисте искључили било каква 

изненађења никада не остављајте 
насамо бебу и Вашег љубимца у истој 
просторији. Скоро по правилу пси 
су веома љубоморни па тако када 
купујете неку играчку својој беби 
купите играчку и свом љубимцу да 
се не би осећао запостављен...

Што беба буде више расла биће 
могућа и све већа интеракција 
између ње и Вашег кућног љубимца. 
На крају ће Ваше дете одрасти 
богатије за једно лепо искуство и 
вероватно никада неће моћи да 
схвати због чега уопште има људи 
који се панично плаше паса, мачака 
или животиња уопште...

На крају преостаје још само да 
Вам кажем да је за цео подухват 
подизања свог детета уз присуство 
кућног љубимца потребно пуно 
стрпљења и пажње који ће се ипак 
вишеструко исплатити на крају. 
Присетите се само како је кућни 
љубимац обогатио Ваш живот и 
схватићете да ће он исто учинити и 
Вашем детету.

Извор: zivotinjsko-carstvo.com

ДОЛАЗАК БЕБЕ НА СВЕТ И НОВА 
ПОЗИЦИЈА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као поуздане 
изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљевске вароши Вршца”. То су: “О Вршцу” Нике 
Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за историју слободног 
краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику Вршца” Криштофа Баумана. 
Делове текстова који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављиваћемо на овој 
страници у наредним бројевима.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Владичански двор и капела у њему саграђени 
су о трошку горепоменутог владике Јована 
Георгијевића године 1759. саборна црква св. 
Николе, на месту старе, године 1785.

Успенска црква настала је завештањем 
грађана Алексе Хаџи Николића године 1775.

Капела Свих Светих на гробљу саграђена је 
залагањем тадашњег градског тутора Арсенија 
Гавриловића 1837. године.

Службу божију и духовне дужности обавља 
један прота, пет свештеника и два ђакона.

Евангелисти немају цркву. Верске обреде 
одржавају у једној српској учионици. на малој 
пијаци општина им је доделила простор за 
школу и верску кућу.

Јевреји имају добро сазидану синагогу. (1)

ГРАДСКА УПРАВА, ОПШТИ ПОРЕЗИ, ВЛАСТИ
Садашњи магистрат организован је 

наредбом ц.к. срп.бан. управе од 23.9.1856. 

и 15.4.1858. број 12238, провизорно и 
састоји се од једног градоначелника, 
три члана магистарата са потребним 
чиновништвом,затим помоћним звањима као 
што су: градски комесаријат, градски физикат, 
књиговодство, благајна, грађевинарство, 
пољопривреда и шумарство.

Магистрат обавља политичку управу у 
свом делокругу и у овом погледу раван је 
среском начелству.Као градска извршна 
власт он има сва права и обавезе које спадају 
у дужност заједнице и у томе га помаже 
градски савет.

Градски савет се састоји од градоначелника 
као председника, чланова магистрата као 
референата и гласача и педесет четири 
општинска саветника као гласача. Градски 
савет расправља о имовини оштине, о 
пољопривреди као и о свим стварима које се 
односе на права и интересе општине.

АНДРИЈА ВАСИЋ  
Прилог монографији града Вршца  (11)

1849.
- 18. августа проглашене су 

неважећим мађарске банкноте, 
са примедбом да свако ко у року 
од 24 сата не преда у Градску кућу 
своју залиху новца, потпада под 
поступак преког суда.

- 5. септембра ушао је у 
Вршацбатаљон ц. к. пешадијске 
регименте Кевењилоша 
(Kevenhiller), затим једна дивизија 
Теквелмонтских драгонера 
(Tiquelmont Dragoner).

- 12. септембра дошао 
је у Вршац Ц. К. гнерал фон 
Мајерхофер наименовао госп. 
Јагодића за краљевског комесара 
у Банату.

- 22. септембра дошло је 
последњих 10 заробљеника 
Вршчана из земуна.

- 29. септембра дошао је у 
Вршац преко Беле Цркве из Земуна 
ц. к. генерал-мајор фон Дозен и 
успоставио је ранији Магистрат, 
који су Срби суспендовали.

- У току ове године рођено 
је у римокатоличкој општини 
341 дете, 72 пара је венчано и 
сахрањено 561 лице (међу њима 
многи од колере).

1850.
- Пролеће је било врло хладно, 

тако да још од четрдесет и девете 
оболели и већ пре Благовести 
обрађени виногради  толико 
су смрзли, да је трећиначокота 
морала да се вади. Претежно је 
страдала лоза белог вина. Лето је 
ове године, напротив, било врло 
врело и често се температура 
дизала до 24 степена реомира (32 
Ц). Пшеница, кукуруз и сено ове 
године су одлично напредовали, 
кромпир, бундева и воће, 
напротив оскудно.

- 2. августа уведени су печатни 
лукови уобичајени у читавој 
Мађарској, наследним немачким 
и славенским земљама.

- Средином септембра 
повукао се поменути батаљон 

Кевењилашке пешадије и 
замењен је у вршачком гарнизону 
батаљоном  пешадије принца 
Вилхелма.

- Берба грожђа о.г. била је 
осредња, за шта би могла да буде 
крива сувише рана берба.

- Крајем септембра претворена 
је капела св. Рока, која се налази 
у немачком гробљу, у магацин 
барута, што се већ једном 
догодило у турском рату 1789. 
године.

- У 1850. години рођено је у 
Вршцу 422 немачка детета, 101 
пар је венчан, а 272 особе оба 
пола је сахрањено.

1851.
- У месецу јануару и фебруару 

било је у целом Банату мало 
снега, исто тако и мало кише, 
али насупрот томе била је 
велика сувомразица, која се дуго 
задржала.

- 4. марта била је хладноћа од 
10 степени испод нуле Реомира(-
13Ц), и тек је почетком јуна 
дошла киша, која је била праћена 
градом величине голубијег јајета.

- Управо овог пролећа 
потучена је лоза која је на више 
стотина јутара наново засађена 
на местима где  се предходних 
година осушила.

- Баш ових година два дана 
заредом у априлу  избио је пожар 
у вршцу. Избио је код “Две турске 
главе” и спалио је до темеља 40 
кућа.

- Половином маја падао је 
сасвим близу вароши велики 
град и то у виноградима од 
Урбанове капеле до гудуричког 
пута.

- 27. јула било је ужасно 
невреме са великом олујом, киша 
се изливала слично провалама 
облака, град је падао пуна четврт 
сата и у виноградима је начинио 
велике  штете. Такозвани 
Дубоки јарак (Месић) се излио и 
преплавио је не само винограде 

у равници, већ и многе куће 
на његовој обали, вода је чак 
продрла у многе ниже улице, 
дворишта, баште и подруме и 
проузроковала је велике штете. 
Човек не може себи да представи 
такву силину воде кад је однела 
много тесане грађе, па је чак 
преко 30 комада тешких трупаца 
господина Вајсера, однела до 
куће господина адвоката Цијука. 
На немачкој старни пале су две 
куће, једна у задњој улици, а једна 
у доњој четврти Остхајмерове 
улице.

- 28. јула било је велико 
помрачење Сунца, које се и код 
нас видело.

- 2. августа 1851. излио се 
Дубоки јарак и била је опет 
поплава, а вода је прошла исти 
пут као и при предходном 
изливању, али ипак, размере 
поплаве нису биле тако велике.

- Увече истог дана пала је 
велика киша у Месићу, да је 
12 кућа у овом месту пало. На 
српској страни Вршца чуло се 
неко хујање још пре свитања и 
одмах после тога ваљали су се 
овамо потопни таласи. Људе су 
таласи изливеног Месића тако 
изненадили, да је вода већ стопу 
висока била у собама, пре него 
што су најнеопходније обукли, 
војни бубњеви, као и они градски, 
ударали су на узбуну и сви 
почеше да беже из кућа којима је 
претила вода. Вода се задржавала 
на мосту код такозване Алексине 
цркве и попела се две стопе 
преко зидова насипа моста, , 
продрла је тада у улице, поред  
врата и прозора улазећи и 
излазећи из кућа  и дошла у кзв. 
Пиварску улицу одакле је одмах 
појурила ка Малом риту. 31 кућа 
се срушила, а многе су тешко 
оштећене. Може се рећи да је 
истинско чудо, да је само једно 
дете нашло смрт у таласима, јер 
изненадна опасност изазвала је 
велики страх и панику.

КРИШТОФ БАУМАН - ПРИЛОЗИ ЗА ХРОНИКУ ВРШЦА  (12)

(1) 
Синагога која је саграђена тридесетих 

година XIX века налазила се у Дворској 
улици, и срушена је шездесетих година 

овог века. 

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине Вршац, година 
14, број 226, 22. новембар 1989.
СОЛИДАРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У РО “ИНЕКС 
ХЕМОФАРМ”

ПОРОДИЦАМА АЛЕКСИНАЧКИХ 
РУДАРА

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 24, број 447, 10. децембар 1999.

У ГИМНАЗИЈИ НЕДАВНО ОТВОРЕН “ИНТЕРНЕТ КЛУБ”

МОСТ СА СВЕТОМ

Запослени у Радној 
организацији “Инекс 
Хемофарм” одлучили су да 
на име помоћи породицама 
рудара страдалих у 
алексиначким рудницима 
упуте 1,5 милијарди динара 
и једну милијарду за 
санацију штете у рудницима. 
Такође, донета је и одлука 
о школовању петоро деце 
рудара који су трагично 
изгубили живот, као и 
обезбеђивање њиховог 
запослења. Иначе, запослени 

у “Хемофарму” прогласили су 
суботу (25. новембар) даном 
солидарности и хуманости 
и управо зарада, остварена 
тог дана, биће упућена у 
Алексинац.

И у осталим вршачким 
колективима разговарано 
је о помоћи породицама 
настрадалих рудара, а 
на заједничкој седници 
Председништва ССРН и ОСВ 
одлучено је да се формира 
Одбор за помоћ рударским 
породицама.

Свечаним отварањем 
“електронске учионице”, 
опремљене са 25 
савремених рачунара 
повезаних на провајдер 
“Хемонет”, 24 новембра, 
у 11 часова, ии минута 
и 11 секунди, Гимназија 
“Борислав Петров Браца” 
у Вршцу, симболично је 
обележила улазак у нови 
миленијум.

Захваљујући овом 
“Интернет клубу” свих 
888 гимназијалаца имаће 
своју шифру за приступ 
светској електронској 
мрежи, по којој ће моћи 
да “шетају” радним даном 

и суботом од 8 до 20 
часова. Поздрављајући 
овај крупан 
искорак Гимназије 
у осавремењавању 
наставе Душан Чубрило, 
директор Интернет 
провајдера у Концерну 
“Хемофарм”, нагласио 
је, између осталог, “да 
су данашњи дечаци 
и девојчице највећи 
будући научници и да им 
зато треба посвећивати 
највише пажње и 
времена, што је давно 
заговарао и Никола 
Тесла”.

Споменик вршачком 
великану Јовану Стерији 
Поповићу премештен је 28. 
октобра, из Руског парка 
на нову локацију, те сада 
доминира пространим 
Позоришним тргом чија се 
реконструкција ових дана 
завршава.

Отац српске драме, 
гледаће, са новог постамента, 
на Вршчане, подсећајући 
их на Кир Јању, Фему...
некадашне граждане који 
су пре стотину и више 
лета ходали шоровима и 
сокацима вршачке вароши. 

Пратило их је будно око и 
оштро комедиографско перо 
Стеријино. 

Споменик српском 
великану биће део 
мобилијара новоизграђеног 
Позоришног трга који ће 
бити предат Вршчанима на 
коришћење, 6. новембра, 
у 17 часова. Свечано 
отварање реновираног 
Трга претходиће почетку 
овогодишњег 17. Фестивала 
класике Вршачка позоришна 
јесен који се одржава од 6. до 
12. новембра под слоганом 
“Магија класике”.

Вршачка кула, Војводина Инфо, година 34, број 729, 30. октобар 2009.

ИЗМЕШТЕН СПОМЕНИК РОДОНАЧЕЛНИКУ СРПСКЕ ДРАМЕ

СТЕРИЈА ИСПРЕД ПОЗОРИШТА

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА 
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 7.колa

Цемент  3:0  Раднички (НП)
Долина  0:1  Слога
Сента   0:0  Оџаци
ТСЦ  0:0  Дунав
Омладинац  3:0  Банат
Бачка 1901  0:0  Раднички (Ш)
Вршац  1:1  Борац (С)
Раднички (СМ)  2:2  Железничар

ТАБЕЛА
 
1Дунав  7      4 2       1 14
2Оџаци  7      4 2       1 14 
3Омладинац 7      3 4       0 13 
4ТСЦ  7      4 1       2 13 
5Раднички (Ш) 7      3 3       1        12
6Цемент 7      3 2       2 11 
7Раднички (НП) 7      3 2       2 11
8Раднички (СМ) 7      2 4       1       10
9Бачка 1901 7      2 3       2 9 
10Сента 7      2 3       2 9
11Слога 7      2 3       2 9
12Долина 7      2 2        3 8
13Железничар 7       1 3        3 6
14Борац (С) 7       1 2        4 5
15Банат 7       0 2         5 2
16Вршац 7       0 2         5 2

Мечеви Слоге и Вршац јунајтеда 
по правилу су узбудљиви, 
резултатски неизвесни,  препуни 
страсти и фудбалских варница. 
Међутим, овај који је претходог 
викенда одигран у Пландишту 
представља изузетак, јер су домаћи 
веома лако дошли до бодова и 
убедљивог тријумфа. Блистао је 
Радован Селаковић, двоструки 
стрелац и најбољи играч сусрета за 
кога одбрана екипе тренера Миће 
Субића није имала решења. Вршчани 
су показали да нису превазишли 
кризу игре и резултата, без обзира 
што су претходном колу победом 
против Слободе из Нових Козараца 
мало поправили утисак. У наредном 
колу чека их противник који такође 
не блиста и Вршац јунајтед ће на 
Градском стадиону бити фаворит 
против Младости из Лукићева. Меч 
се игра у суботу са почетком у 15:30 
часова. На победу против Младости: Данијел Бељин (Вршац јунајтед)

Надали су се вршачки љубитељи 
фудбала да би изабраници Бранка 
савића коначно могли да забележе 
прву овосезонску победу, али 
ни против Борца из Сакула, нису 
показали ништа више од жеље 
и хтења. Ти елементи нису били 
довољни да се на конто упише 
више од једног бода, па је Вршац и 
после седмог кола на последњем 
месту на табели Српске лиге 
Војводина. Све што је било вредно 
догодило се у последњих пола 
сата игре. У 61. минуту бек Борца 
Нишавић упутио је дуг пас једином 
истуреном саиграчу Дамјановићу, а 
овај је после савршеног пријема у 
казненом простору Вршца, лукаво 

пласирао лопту иза Илкићевих леђа. 
Домаћи су експресно узвратили, већ 
у следећем нападу Радић  је главом 
одиграо повратну лопту Стојану 
Миловцу, уследио је топовски ударац 
у десни доњи угао, голман Исаков 
био је немоћан. У самом финишу су 
Вршчани тражили пенал, Тејин је 
центрирао са десне стране, испред 
Миока лопта је у руку погодила бека 
Борца Нишавића, пиштаљка судије 
Петрића се није чула. Пре тога су 
и гости протестовали када им је 
поништен погодак после прекршаја 
у нападу који је Дамјановић 
направио на Којићу. 

У наредном колу Вршчани гостују 
у Шиду екипи Радничког.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 7. КОЛО
ВРШАЦ И ДАЉЕ БЕЗ ТРИЈУМФА

СЛАЂИ БОД ОДЕ У 
САКУЛЕ

ВРШАЦ – БОРАЦ (САКУЛЕ) 1:1 (0:0)

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 7. колa
Младост (В)  2:3  Партизан (У)
Будућност (А)  1:2  Слога (БНС)
Динамо 1945  8:0  Црвена звезда
Младост (О)  2:1  Вултурул
Јединство Стевић  8:1  Владимировац
Југославија  1:3  Војводина
Партизан (Г)  3:3  Борац (С)

 
                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 7       6 1       0 19
2Младост (О) 7       6 0       1 18
3Слога (БНС) 7       5 0       2 15
4Будућност (А) 7       4 2       1 14
5Војводина 6       4 0       2 12
6Партизан (У) 6       4 0       2 12
7Вултурул 7       3 1       3 10
8Ц. звезда 7       3 0       4 9
9Борац (С) 6       2 2       2 8
10Јед. Стевић 6       2 0       4 6
11Младост (В) 7       1 1       5 4
12БАК  6       1 1       4 4
13Партизан (Г) 6       1 1       4 4
14Влад.  7       1 1       5 4
15Југославија 6       1 0       5 3
16Раднички (Б) 0       0 0       0 0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 7. кола

Јединство (НБ)  2:0  ЖАК
Слобода  1:0  Пролетер (БК)
Слога  3:1  Вршац Унитед
Младост (Л)  3:0  Раднички (К)
Црвена звезда (РС)  0:4  Славиjа
Раднички Зрењанин  3:1  Будућност
Јединство (БК)  2:1  Козара
Полет  2:1  Раднички (С)

ТАБЕЛА
1Раднички Зр. 7       6 0       1 18
2Козара 7       6 0       1 18
3Славиjа 7       5 0       2 15
4Будућност 7       5 0       2 15
5Јединство (БК) 7       4 1       2 13
6Јединство (НБ) 7       4 1       2 13
7Слобода 7       4 0       3 12
8ЖАК  7       3 1       3 10
9Слога  7       3 0       4 9
10Полет 7       3 0       4 9
11Раднички (С) 7       2 1       4 7
12Вршац Унитед7       2 1       4 7
13Раднички (К) 7       2 1       4 7
14Младост (Л) 7       2 0       5 6
15Пролетер (БК) 7       1 2       4 5
16Ц. звезда (РС) 7       0 0       7 0

ФУД БА Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЗОНА БАНАТ 7. КОЛО

ПЛАНДИШТАНИ ЛАКО ДО БОДОВА У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ

БРЗА ПРЕДАЈА ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА
СЛОГА (ПЛАНДИШТЕ) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 3:1 (1:0)

Један гол мало за победу: Стојан Миловац (ФК 
Вршац)

Ако се за убедљив тријумф 
панчевачког Динама против 
Црвене звезде из Павлиша 
очекиван, без обзира што је 
изражен са чак осам голова 
разлике, онда је тријумф 
Партизана из Уљме у Војловици 
сигурно најпријатније 
изненађење протеклог викенда. 
Узбудљив меч у Алибунару 
одиграли су домаћа Будућност 
и Слога из Банатског Новог 

Села, после којег су се гости 
кући вратили певајући. Вултурул 
из Гребенца је био добар у 
Омољици, али не довољно да 
би са тешког гостовања донео 
бар бод. Качаревци су коначно 
показали зашто су их пред 
почетак првенства сматрали 
кандидатом за пласман у 
виши ранг, док су вредан 
тријумф остварили Црепајци у 
комшијском дербију у Јабуци. 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 7. КОЛО

КАТАСТРОФА 
ПАВЛИШАНА У ПАНЧЕВУ

ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА

ФОРУМ ЧЕКА 
КИКИНЂАНЕ

Нова сезона у Другој футсал лиги Војводина 
стартује овог викенда а вршачки Форум у 
Миленијуму дочекује екипу Кикинде. Вршчани су 
задржали костур тима из претходне сезоне у којој 
су се до последњег кола брили за место у плеј офу, 
а екипа је освежена са шест младих играча. Миљан 
Оровић је дошао из Нове Пазове, а у саставу ће 
бити и домаћи момци: Мадић, Анђелковић, Лукач, 
Борковић, Аничић и голман Богдановић. Меч 
Форум - Кикинда игра се у НЕДЕЉУ у 19 часова у 
Миленијуму.

ФУ ТС А Л
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Рукометаши Младости нису имали 
тежак посао у Миленијуму против друге 
екипе црвеначких “Веверица”. Без обзира 
што нису пленили борбеношћу као на 
претходној утакмици са Радничким из 
Шида, изабраници Бориса Каракаша 
играли су таман колико је било потребно 
да се оствари друга победа ове сезоне. 
Свесни да за ривала имају недораслог 
такмаца, пре свега по годинама и физичкој 
снази, Вршчани су се у добром делу меча 
поигравали са живцима својих навијача. 
Тренер Каракаш пружио је прилику и 
момцима из кадетског погона који све 
озбиљније куцају на врата првог тима. 
Углавном, старт вршачких рукометаша у 
Другој војвођанској лиги превазишао је 
очекивања познавалаца рукомета, али 
права искушења тек следе. Прво је овог 
викенда против Младости из Бачког Јарка 

која своје мечеве као домаћин игра у 
Темерину. У досадашењм току првенства 
Јарачани имају половичан учинак, победу 
и пораз, али и заостали меч са Беочином. 

Утакмица Младост (Бачки Јарак) 
- Младост Вршац игра се у суботу са 
поћчетком у 19 часова.

Резултати 3. кола: Војвода Степа - 
Раднички 1958 (Шид) 31:26, Потисје Плетекс 
(Ада) - Сивац 29:25, Хајдук (Чуруг) - Срем 
(С. Митровица) 18:25, Славија (Н. Сад) - 
Кљајићево 31:30, Нова Пазова - Раднички 
(Ј. Томић) 26:21, Младост - Црвенка 37:18, 
Беочин - Младост (Б. Јарак) играно 30.9.

Табела: 1. Срем 6, 2. Младост Вршац 5, 
3. Нова Пазова 4, 4. Сивац 4, 5. Славија 4, 6. 
Хајдук 3, 7. Раднички 2, 8. Потисје Плетекс 
2, 9. Младост ТСК 2, 10. Војвода Степа 2, 11. 
Црвенка 2, 12. Кљајићево 1, 13. Беочин 1, 14. 
Раднички 0 бодова.

ДОБАР СТАРТ МЛАДОСТИ У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

“ВЕВЕРИЦЕ” ЛАК ПЛЕН ВРШЧАНА
МЛАДОСТ - ЦРВЕНКА 2 37:18 (16:9)

РУ КО М Е Т

УСПЕХ ТАЛЕНТОВАНОГ АТЛЕТИЧАРА ВАК 1926

ПАВКОВ 
ВИЦЕШАМПИОН 
СРБИЈЕ НА 300 М

Протеклог викенда на стадиону Војне академије у 
Београду одржано је првенство Србије у категорији 
млађих пионира. Члан Вршачког атлетског клуба 
1926 Алексеј Федор Павков, у веома узбудљивој трци 
на 300м овојио је друго место и сребрну медаљу. 
Павков је деоницу истрчао за 42,32 секунде, док је 
првопласирани остварио време од 42,15 секунди. У 
истој трци наш клуб представљао је и Дарко Илић који 
је у укупном пласману заузео шесто место. Илић је 
током трке доживео повреду па није био у могућности 
да забележи бољи резултат. 

- Јако сам задовољан освојеном медаљом. Сјајан 

начин да се заврши овогодишња сезона. Јака киша и 
веома лоши услови нису дозволили да се забележе и 
боља времена, рекао је Павков.

Ово је друга медаља за Павкова ове сезоне на 
првенству Србије. На дворанском такмичењу такође је 
освојио сребрну медаљу у трци на 60м са препонама.

Овим такмичењем завршена је сезона за атлетичаре 
у категорији млађих пионира. Преостало је још једно 
такмичење у категорији старијих пионира на финалу 
Куп-а Србије где ће ВАК 1926 представљати Ана-Марија 
Вит. Она ће наступити у трци на 100м међу 12 најбржих 
пионирки у Србији.

На Балканском конгресу који је одржан 
у Вршцу, у Хотелу Вила “Брег”донете 
су одлуке о новом председнику, два 
потпредседника, члановима одбора и 
усвојен је календар такмичења за 2016.
годину.

Конгрес су својим доласком увеличали 
председник Светске атлетске федерације 
лорд Себастиан Коу, као и први 
потпредседник Сергеј Бубка. Догађају 
у Вршцу придружио се и председник 
Европске атлетске федерације Свен 
Арне Хансен и потпредседник Добромир 
Карамаринов. Међу званицама били су  
и Габриела Сабо ,бивша олимпијска и 
светска рекордерка, данашња Министарка 
за спорт у влади Румуније, Роберт Емиан 
актуелни европски рекордер у скоку удаљ 
, председник Јерменске федерације, као и 
сви председници и генерални секретари 
15 балканских федерација. Добромир 
Карамаринов је након успешног 
четворогодишњег мандата реизабран 
и поново изгласан за председника 
Балканске атлетске федерације, а за 
српску атлетику је изузетно важно што 
је генерални секретар нашег Савеза, 
Слободан Бранковић, постао први 
потпредседник. Турчин Фатих изабран је 
за другог потпредседника

- Честитам господи Бранковићу и 
Фатиху на избору за потпредседнике 
Балканске атлетске федерације, а уједно 
ми је и част што сам у Србији јер сам у 
Београду, пре четири године,  изабран 
за председника, а у Вршцу реизабран за 
још један мандат. Данас смо утврдили 
календар такмичења за 2016. годину, 
и веома ми је драго што ћемо у Србији 
следеће године имати прилику да гледамо 
Валканско првенство у кросу и Балканско 
првенство за млађе јуниоре. Од данас 
је Балканска федерација богатија за још 
једног члана, то је Атлетска федерација 
Израела, истакао је Карамаринов.

Слободан Бранковић је стакао да 
његово именовање много значи за 
будућност српске атлетике.

- То је пут којим је наша атлетика 
кренула пре неколико година, што је 
подразумевало низ дипломатских и 
организационих активности; организације 
европских конвенција, балканских 

игара, конгреса, све је то допринело да 
је Атлетски савез Србије данас пример 
другима како треба радити на стази и ван 
ње. 

Недостижни рекордер Сергеј Бубка се 
бираним речима изразио о раду наших 
атлетски радника.

- Оно што раде председник и генерални 
секретар српског савеза је велика ствар 
за атлетику, и за Србију и за Балкан и за 
Европу.  Ја волим да долазим у Србију, 
мислим да припадам овде, осећам се као 
у породици, као код своје куће.

Себастијан Коу је изабрао баш 
наш Савез за прву званичну посету, а 
присутним новинарима је показао и 
раскош енглеског хумора.

- Српска федерације је прва коју сам 
посетио у свом мандату и осећам се 
почаствованим што сам овде. Драго ми 
је што је Балканска федерација богатија 
за још једну чланицу, и ко зна, можда и 
Велика Британија једног дана постане члан 
Балканске федерације!

Хансен је истакао ко је био велики 
лобиста за добијање Европског дворанског 
првенства у Београду:

-  Иако нисам био председник Европске 
федерације кад је изабран Београд за 
домаћина Европског првенства у дворани, 
подржавао сам ту идеју јер сам сигуран 
да ће Београд бити добар домаћин и да 
ће такмичење бити на највишем могућем 
нивоу. Ивана Шпановић ме је убедила да ће 
трибине бити препуне љубитеља атлетике 
и да ће атмосфера бити незаборавна. 
Пре 47 година сам први пут био у Србији, 

овде се осећам изузетно пријатно и могу 
да кажем да ће Норвешка пре постати 
члан Балканске атлетске федерације него 
Европске уније. 

Председник Светске атлетске 
федерације је додао да атлетику стално 
тренирају нова деца и да је то мисија свих 
атлетских радника

- Приметио сам да се гради пуно 
атлетских објеката у Србији, то је важно 
за развој спорта у Србији, али исто тако 
и кандидовање организацију великих 
догађаја. Очекујем још већи напредак 
српске атлетике када сви започети објекти 
буду изграђени. 

На питање како види сарадњу Светске 
федерације после завршеткаатлетске 
дворане у Београду Коу је рекао:

- Светска атлетска федерација и 
Атлетски савез Србије су заједно радили 
на пројекту дворане. Када се она заврши 
логично је да ће Ваш савез постати 
јачи и моћи да понуди више. Светска 
федерација планира да сарађује са свим 
земљама чланицама без обзира на ниво 
развијености атлетике у некој земљи. 
Уколико је потребно, ИААФ ће блиско 
сарађивати са Владама земаља својих 
чланица, однсно са министрима спортаа 
све у интересу атлетике.

На крају је председник Атлетског 
савеза Србије Веселин Јевросимовић 
нагласио да ће се Београд кандидовати 
и за организатора Светског дворанског 
првенства 2020. године.

ОДРЖАН КОНГРЕС БАЛКАНСКЕ АТЛЕТСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

СВЕТСКА АТЛЕТСКА ЕЛИТА У ВРШЦУ

Љубитељи кошарке у Вршцу са поносом 
се сећају не тако давне прошлости када 
је женска секција кошаркашког клуба 
доносила трофеје у Миленијум, а пре тога 
у Салу Хемијске школе. Међутим, њихових 
наследница нема већ дуже време. Разлог 
за то је урушена база, до скоро са младим 
кошаркашицама почетницима нико није 
покушао да ради. Професори физичке 
културе, Синиша Рудић и Горан Деђански 
покушавају да по том питању покрену ствари 
са мртве тачке. Основали су школу кошарке и 
латили се посла.

- Прошле године у ОШ „Младост“ 
покренуо сам секцију за девојчице, иако се 
ниједна није бавила кошарком. Одазвало се 
њих десетак и закључио сам да би требало 
да се ухватимо у коштац са проблемом који 
би могао да ескалира у нестајање клуба 
са српске кошаркашке мапе у скорије 
време. Очигледно је да девојке у Вршцу 

воле кошарку, али нема ко да им понуди да 
тренирају, јасан је Рудић.

Школа кошарке ради десетак дана, за сада 
је на тренинзима редовно шест девојчица. 
Циљ је, према речима професора Деђанског 
да се створи група од двадесетак девојака.

- Надамо се да ће родитељи из Вршца и 
околине препознати колико је битно да се 
дете бави спортом. Велики је број гојазне 
деце, сакичменим деформитетима, а да не 
помињемо асоцијализацију деце и стварање 
аверзије према физичкој активности. Борба 
против тога је све тежа, а два или три часа 
физичког васпитања недељно не могу 
задовољити ни минимум потреба једног 
детета за физичком активношћу. Зато и 
упућујемо позив родитељима да децу 
активирају кроз овај дивни спорт који је 
нашем граду донео толико успеха и изнедрио 
мноштво врхунских играчица, закључио је 
Деђански. 

НОВИ ПОЧЕТАК ШКОЛЕ КОШАРКЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

ИМА ЛИ ВРШАЦ НОВЕ ШАМПИОНКЕ?

КО Ш А Р К А

Спортске с тране уредио : Бранис лав Јосимов
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