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

Већ по традицији, током обележавања 
Дечје недеље вршачки ђаци долазе у посету 
локалној власти. Ове године ђаке основних 
школа у Општини Вршац примили су Велизар 
Вемић, члан Општинског већа задужен за 
социјална питања, и Бранислава Лучић, 
заменик секретара Скупштине општине 
Вршац.

-Добродошли у наш вршачки парламент, 
и ја сам врло задовољан, јер верујте, овај 
парламент никад није био лепши и млађи, 
рекао је Вемић поздрављајући вршачке ђаке 
у своје и име председника Општине Чедомира 
Живковића и члана Већа за образовање мр 
Владимира Станојева. О деци се брине и ресор 
социјале, ове године издвојили смо доста 
средстава да помогнемо ваше школовање, 
неки ђаци добили су бесплатне уџбенике, 
школски прибор, да вам створимо боље 
услове за рад. Док сте ви били на распусту у 
школама су се обављали радови и сигуран сам 
да су све школе ове године лепше. 

Вемић је подсетио основце да је њихов 
једини задатак да буду добри ђаци, да постану 
равноправни чланови друштва и да вредно 
раде да створе што боље услове за генерације 
које долазе. 

Заменица секретара Скупштине општине 
Вршац Бранислава Лучић поздравила је 
вршачке ђаке, упознала их са радом локалног 
парламента. Заинтересовала се за њихово 
ангажовање у школским ђачким парламентима 
и спремно одговорила на питања основаца.

Разговор је протекао у пријатној 
атмосфери и вршачки ђаци су напустили 
градску кућу поневши више знања о томе како 
функционише локална самоуправа Општине 
Вршац.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

ВРШАЧКИ ОСНОВЦИ 
ПОСЕТИЛИ ГРАДСКУ КУЋУ

Дружење основаца са представницима локалне власти

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
НАСТАВЉА СА РАДОМ У ВРШЦУ

ФОРМИРАН 
ИНИЦИЈАТИВНИ 
ОДБОР СДПС-А
Социјалдемократска партија Србија 

(СДПС) наставља са активностима у Вршцу, 
огласио се саопштењем Општински одбор 
СДПС-а.  Формиран је Иницијативни одбор 
СДПС Вршац, а учествовали су и на седници 
Главног одбора СДПС.

Према наводима из саопштења, 
Иницијативни одбор састављен је 
доминантно од већ постојећих чланова 
странке, али и нових људи који су 
препознали доследност, квалитет и идеју 
ове партије. За председницу Иницијативног 
одбора изабрана је Данијела Дондур, 
доскорашња потпредседница Општинског 
одбора.

СДПС Вршца наставиће да ће се залаже 
за једнаке шансе за све грађане, поштен 
однос према раду и грађанима, економски 
просперитет свих житеља општине, 
са посебним акцентом на социјалну 
равноправност и пристојне услове живота 
и рада.

Општински одбор Вршац подсећа да 
је Социјалдемократска партија Србије 
одржала састанак Главног одбора, у 
Београду, 4. Октобра. Том приликом, 
лидер странке Расим Љајић обратио се 
члановима Главног одбора и партије и 
рекао је да СДП Србије почиње кампању у 
целој земљи, без обзира на то да ли ће бити 
ванредних парламентарних избора или не 
и додао да му се чини да ће таквих избора 
ипак бити.

- Спремамо се без обзира да ли ће бити 
парламентарних избора или не, локалних 
ће свакако бити, а за покрајинске се већ 
одавно спремамо, рекао је Љајић наводећи 
да верује у успех кампање, те да се нада 
најбољем изборном резултату до сада.

Говорећи о програму странке, он је 
казао да су то принципи утемељени још 
пре шест година, на оснивачком конгресу 
странке, а да је суштина деловања СДПС 
да Србија буде уређена држава, да имамо 
јаку економију и социјалну осетљивост за 
најугроженије категорије становништва.

СДПС Вршац позива све заинтересоване 
за рад странке да се јаве на телефон 
број  062/11 74 519, или дођу у страначке 
просторије које се налазе у Улици Змај 
Јовиној 3. Контактират могу остварити и 
путем друштвене мреже Фејсбук - СДПС 
Вршац -Социјалдемократска партија 
Србије, наводи се у саопштењу Општинског 
одбора СДПС Вршац.

Ј.Е.

Међу више од 250 излагача 
из 6 земаља, своје понуде 
представили су Туристичка 
организација Општине Вршац 
и вршачки привредници на 8. 
Међународном Сајму туризма у 
Новом Саду, одржаном од 8. до 10. 
октобра. На вршачком штанду, а у 
оквиру Туристичке организације 
Војводине, представљени су 
туристички потенцијали нашег 
града и околине, као и могућности 
у оквиру манифестационог, 
руралног, етно и културног 
туризма. Био је то изузетно 
успешан наступ Вршчана којима 
је припало пет признања.

Награде на овогодишњем 
Сајму добили су: Туристичка 
организација општине Вршац, 
Етно кућа „Динар“, Ресторан 
„Стари млин“, Винарија „Селекта“ 
и Црвени крст Вршац. Туристичка 
организација Општине Вршац 
добила је Велику златну медаљу 
за висок квалитет манифестације 
58. Дани бербе грожђа.

Етно кућа „Динар“ носилац је и 
ласкавог признања Quality Award, 
које им је, за квалитет хране и 
услуга, доделио Global Trade 
Leader`s Club– Интернатионал 
Хотел & Рестаурант из 
Мадрида. Такође, „Динар“ је и 
прошлогодишњи и овогодишњи 
добитник награде Привредне 

коморе Војводине за достигнути 
квалитет услуга у угоститељству и 
туризму.

Ресторан “Стари Млин”, 
Друштвеног предузећа „Други 
oктобар“, један од најмлађих 
ресторана у граду, налази се у 
Улици Ђуре Даничича 11. То је лепо 

уређен угоститељски објекат, са 
пријатном атмосфером, богатом  
гастрономском понудом, посебно 
погодан за породична славља са 
великим бројем званица. 

Винарија „Селекта“, 
власништво  породице Стојшић, 
налази се у селу Гудурица, на 15 

километара од Вршца. На тржишту 
су од 2004. године. Дворско 
вино, Бургундац бели, Шардоне, 
Ризлинг рајнски, Бургундац црни, 
Каберне Савињон и Дворско розе 
вино неки су од брендова ове 
винарије. Поседују 22 хектара 
сопствене плантаже под виновом 
лозом, 16 под белим сортама, а 6 
под црним, на надморској висини 
од 100 до 250 м. У склопу винарије 
је и  дегустациона сала, где се 
организовано примају туристичке 
групе.

На 48. Међународном сајму 
туризма у Новом Саду награду 
је добио и Црвени крст Вршца 
за смештај деце у рекреативној 
настави.

Овогодишњи Сајам свечано је 
отворио министар туризма Расим 
Љајић, који је овом приликом 
истакао вишеструку улогу туризма 
у будућности наше земље. 
Окупило се скоро 400 излагача а 
у оквиру манифестације одржало 
се и низ мањих сајмова, сајам 
хортикултуре, изложба Еко-свет и, 
први пут, сајам шумарства. 

Ј.Е.

НА САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ 

ВРШЧАНИМА 5 ПРИЗНАЊА

Успешан наступ Вршчана на Сајму туризма

У првом кругу лицитације 
државног пољопривредног 
земљишта у Општини Вршац 
јавном надметању је било 
изложено 11.800 хектара, а 
излицитирано је 4.000. Просечна 
цена која је излицитиран 
износила је 102 евра, за 6 
евра нижа од претходне 
лицитације. Мањи је био 
и одзив заинтересованих 
пољопривредних произвођача. 

-Највиша постигнута 
појединачна цена је у Уљми, 
44.000 динара, а право 
надметање било је у Влајковцу, 
Загајици, Парти, Павлишу, и ту 
су постигнуте цене од 40.000 
до 44.000 динара. Али, укупна 
просечна цена у Општини 

је нешто мања од почетне, 
лицитација је почела са 108 евра 
по хектару, а она је на крају пала 
на 102 евра. 

Нижа цена постигнута на 
јавном надметању резултирала 
је мањим приходом. Ресор за 
пољопривреду очекивао је више 
средстава од лицитације.

-Јавним надметањем за закуп  
државног пољопривредног 
земљишта остварено је нешто 
више од 49 милиона динара, каже 
Славко Ћирин, члан Општинског 
већа задужен за пољопривреду. 
Од тога је 40 одсто наше, а то је 
20 милиона, што је далеко од оног 
што смо ми очекивали. Планирали 
смо да од закупа инкасирамо око 
65 милиона динара.

Тим  средствима је требало 
да се финансирају заједнички 
пројекти Општине Вршац 
и Покрајине, од уређења 
каналске мреже до осталих 
инфраструктурних радова у 
атару.  Реализација неких од 
планираних пројеката биће 
доведена у питање. 

Ћирин очекује да ће можда у 
наредном кругу јавног надметања 
бити закупљено више државног 
пољопривредног земљишта због 
ниже почетне цене за око 30 
одсто.

У Општини Вршац укупно је у 
закупу око 9.000 хектара, јер је 
око 5.000 дато у закуп по праву 
пречег закупа. 

Ј.Е.

ОДРЖАНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДРЖАВНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ИЗЛИЦИТИРАНО 4.000 ХЕКТАРА

Лицитација за давање у закуп државног пољопривредног земљишта
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ПРОЈЕКТИ 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

РЕАЛИЗОВАНИ  
У САРАДЊИ СА 

ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ
“АгриКо” пројекат
Пројекат “Унапређење економске сарадње 

прекограничног региона Градинари (РО) - Вршац (СЕ) 
кроз подстицање активности малих пољопривредних 
произвођача - АгриКо” спроводио се у оквиру ЕУ 
програма прекограничне сарадње Румунија - Србија. 
Вредност пројекта била је око 2 милиона евра, од чега 
је 85 одсто (1,8 милиона евра) финансирала Европска 
унија. Пројекат се реализовао од априла 2013. до априла 
2015. године. У оквиру “АгриКо” пројекта изграђена 
је прехрамбена пијаца у Вршцу. На 2.401 квадратних 
метара налази се 120 тезги, 7 локала, лабораторија 
за контролу квалитета пољопривредних производа, 
велики паркинг.

Бизнис инкубатор центар Вршац
Бизнис инкубатор центар Вршац настао је 

реконструкцијом 1.000 м2 старог складишног простора 
у 8 новиих производних модула, од 60 до 150 м2. Реч 
је о пројекту “Подршка малим и средњим предузећима 
развојем инфраструктуре електронског пословања у 
Жупанији Тимиш и суседном српском округу”. Пројекат 
се спроводио у оквиру ИПА програма прекограничне 
сарадње Румунија- Србија, од априла 2013. до априла 
2015. Вредност пројекта била је 1,8 милиона евра, од 
чега је учешће ЕУ 1,66 милиона евра, Општине Вршац 
108.000 евра, учешће Владе Румуније је  140.000 евра и 
АДЕТИМ 21.000 евра. Бизнис инкубатор центар Вршац 
је пословни процес подршке развоју малих и средњихи 
предузећа и предузетника. 

Регионални центар за баштину Баната - Конкордија
Реализацију пројекта финансирала је ЕУ, преко 

ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - 
Србија. Вредност пројекта била је 1.000.000 евра, од 
чега је ЕУ издвојила скоро 850.000, док је општина 
Вршац, као главни носилац пројекта, учествовала са 
150.000 ЕУ. Партнер Општине Вршац у пројекту био 
је Музеј “Банат” из Темишвара. У пројектном тиму 
учествовали су стручњаци Градског музеја Вршац и 
Музеја Баната из Темишвара. Реализација пројекта 
почела је 1. децембра 2010. године, а завршен је јула 
2012. Реконструисано је 1.665 м2 зграде музеја. Након 
реконструкције и адаптације, зграда одговара свим 
важећим музеолошким стандардима и требало би да 
омогући савремен и интерактиван приступ реализацији 
програма и активности Музеја и Регионалног центра за 
културну баштину Баната. Центар се бави проучавањем, 
заштитом, промовисањем и представљањем културне 
баштине географског региона Баната. У питању је 
оснивање првог таквог центра у Европи, у којем се две 
суседне државе удружују у напорима за промовисање 
и заштиту културне баштине заједничког географског 
региона. 

Технолошки парк Вршац
Технолошки парк Вршац изграђен је  на површини од 

6 хектара. Европска комисија оценила га је најбољим од 
100 приспелих пројеката,а реализован је кроз програм 
ЕУ- „Програм подршке општинама североисточне 
Србије“. Инфраструктурно опремање Технолошког 
парка урађено је у периоду од 1.јула 2009. до краја 
септембра 2011. Укупна вредност пројекта је 3.400.000 
евра, а учешће Општине Вршац је 600.000 евра. 
Парцеле су опремљене комплетном инфраструктуром  
повезане модерним саобраћајницама. Техолошки 
парк је званично отворен новембра 2011. Парцеле у 
Технолошком парку, у трајно власништво, купили су: 
Fresenius Medical Care (Немачка), Lamp East (Италија), 
O�  cina Game East (Италија), Sensilab Group SA 
(Словенија), Esca Delight (Србија), Ave Pharmaceutical 
(Србија), E – Smart Systems (Србија), FormaPharm 
Engineering Group (Србија).

Ј.Е.

Вршац је лидер у привлачењу 
средстава Европске уније и до 
сада је реализовао више од 10 
милиона евра из европских 
фондова, кроз значајне 
пројекте за унапређење и 
развој града и општине. То је 
био повод да Општину Вршац 
посети Мајкл Девенпорт, шеф 
Европске делегације у Србији, 
8.октобра. 

Након састанка са 
представницима локалне 
самоуправе и водећим 
вршачким привредницима, 
Девенпорт је, у пратњи 
домаћина, обишао пројекте 
који су реализовани 
средствима ЕУ. Након посете 
новоотворене АгриКо 
пијаце, где је поразговарао 
са продавцима, Девенпорт 
је обишао Конкордију, 
Регионални центар културне 
баштине Баната, и Бизнис 
инкубатор у Технолошком 
парку.

-Дошао сам да својим 
очима видим конкретне 
резултате наше сарадње и 
импресиониран сам, пре 
свега, нивоом сарадње 
између Општине, с једне 
стране, и привреде с друге, 
као и нивоом планирања 
заједничке визије будућности, 
нагласио је Девенпорт. Све 
ово ствара много боље услове 
за инвестирање, за приступ 
европским фондовима и, 
као што смо видели, Вршац 
је последњих година био 
врло успешан у томе. Добио 
је доста велике суме, пре 
свега због ефикасности у тој 
заједничкој сарадњи. Овај 
Технолошки парк показује 
посвећеност Европске уније 
развоју привреде и поносан 
сам што смо били у прилици 
да подржавамо и финансијски 
и морално овакав успешан 
пројекат. Сећам се да на овом 
месту није било ничега, а сада 
видимо конкретне резултате, 
десет компанија на овом месту, 

нова радна места и велики 
потенцијал за даљи развој и 
будуће инвестиције. Ово је тај 
пут којим би требало да иду 
и друге општине и градови у 
Србији, јер оваква ефикасност 
у коришћењу фондова ЕУ треба 
да буде упутство другима. 

Девенпорт је истакао да је 
постојање Бизнис инкубатора, 
у оквиру Технолошког парка, 
од великог значаја за развој 
малих и средњих предузећа, 
као подршка њиховом развоју 
и осамостаљивању.

Уз водеће привреднике, 
директоре Фрезенијуса, 
Занинија, Компаније Свислајон 
и Ваздухопловне академије 
СМАТСА, као и представника 
Конзулата Румуније у Вршцу, 
састанку у Градској кући 
присуствовао је и Роналд 
Зелигер, генерални директор 
Хемофарм Штаде.

-Имали смо веома добар 
и конструктиван састанак у 
општини и заинтересовани смо 
за то да се развије и процвета 
град који ће обезбедити 
послове за своје грађане, 
истакао је Зелигер.  Поносни 
смо што смо само срце овог 
Технолошког парка и што 

смо могли да обезбедимо 
простор који ће омогућити 
пословање малим и средњим 
предузећима. Јер, из нашег 
немачког искуства, сматрам 
да су мала предузећа кичмени 
стуб пословања, а свако 
заслужује прилику да се развија 
у неком правцу. Захвални смо 
Европској унији на подршци и 
радујемо се даљој сарадњи. 

Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац, 
оценио је, такође, састанак 
са привредницима веома 
успешним, захвалио се Мајклу 
Девенпорту, шефу Европске 
делегације  у Србији, што је 
нашао времена да посети 
Вршац и додао:

-Желим још једном да се 
захвалим Европској унији на 
новцу и средствима додељеним 
Општини Вршац, а ради се о 
више од десет милиона евра. 
Неке од тих пројеката смо 
данас обишли и видели како 
фукционишу и развијају се. 
Урадили смо то захваљујући 
подршци Европске уније, то 
су конкретна средства која 
за Вршац, последњих година, 
представљају главни извор 
инвестиционих прихода и 
на томе сам веома захвалан. 
Желимо и даље да развијамо 
наш град и регион, а то не 
можемо без Европске уније, без 
подршке наше привреде, и ако 
то будемо имали, имаћемо и 
све остало и овај град ће моћи 
да се развија, а мислим да је то 
у интересу свих наших грађана.   

Живковић је изразио наду 
да ће се ова успешна сарадња 
Вршца и Европске уније 
наставити и да ће Општина 
добити подршку и на новим 
конкурсима европских 
фондова. Он је додао да Вршац 
има већ спремне нове пројекте 
са којима ће конкурисати код 
европских фондова, као што 
су израда пројектно-техничке 
документације за будућу 
Северну индустријску зону и 
изградња дела аутопута који ће 
повезати Вршац и Панчево са 
Темишваром у Румунији.

Ј.Е.

МАЈКЛ ДЕВЕНПОРТ, ШЕФ ЕВРОПСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ У СРБИЈИ, ПОХВАЛИО ВРШАЧКУ ОПШТИНУ

ВРШАЦ, ПРИМЕР СВИМ 
ОПШТИНАМА У СРБИЈИ
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Ученици нижих разреда градских и 
по неке сеоске основне школе вршачке 
општине окупили су се на градском тргу, 
код Крста, и осликали детаље из своје 
маште. Градски трг добио је лепо ново 
рухо, које је, на жалост, трајало кратко, до 
прве кише, која је већ сутрадан избрисала 
ово шаролико ликовно стваралаштво 
малих мајстора креда у боји.

Заједно са својим учитељима, 
малишани су поделили простор трга, 
осликали рам за своје слике, а потом су 
екипно прионули на посао.  Цртали су 
природу, небо, птице, свој град...

-Ово је дан цртања који већ 
традиционално организујемо 
обележавајући недељу посвећену 
вршачкој деци, каже Драган Бичанин, 
учитељ у ОШ „Вук Караџић“. Они се радују 
овом догађају, спремају се, позивају 
родитеље да дођу да виде њихове цртеже 
на којима су потписи аутора. 

О овом догађају ђаци учитеља Драгана 
разговараће још дуго на часовима у 
школи, расправљаће о томе чији је цртеж 
био најлепши и шта ће цртати  наредне 
године на овај дан.

Дан цртања важан је догађај и за 
школарце из Потпорња, који су једва 
чекали да дођу у Вршац и придруже се 
акцији и својим другарима. У Вршац их је 
довео њихов учитељ Срђан Крстов, који 
их је истог дана одвео и у Конкордију 
и Апотеку на степеницама да погледају 
актуелне изложбе у овим галеријским 
просторима.

-Неколико дана смо се спремали за 
овај долазак у Вршац и разговарали о 

томе, каже учитељ Срђан. Сви су једва 
чекали овај дан и кажу да су врло срећни 
што су данас овде. Допао им се и обилазак 
Музеја, многи од њих су први пут посетили 
изложбе. 

Учитељ Срђан има разред у коме 
је осморо ђака од првог до четвртог 
разреда и предшколски узраст. То 
су: Дарко Карановић, Тијана Лазин 

(предшколско), први разред похађају 
Душан Драксин и Миливој Костић, у 
другом разреду су Тамара Лазин, Милан 
Костадинов и Вања Станисављев, а у 
трећи разред школе у Потпорњу  иде 
Марија Вукашиновић. Школа у Потпорњу 
припада градској ОШ „Јован Стерија 
Поповић“. 

Ј.Е.

ВРШАЧКИ ОСНОВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ

МАЛИ СЛИКАРИ УКРАШАВАЈУ  ТРГ

Основци из Потпорња са својим учитељем Срђаном Крстовим

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКИМ 
ФАРМАЦЕУТИМА

ХЕМОФАРМ, ЛИДЕР 
КОНКУРЕНТНОСТИ 

И ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА

Вршачки фармацеути добили су још 
једно призанање. Дунавски бизнис форум 
објавио је вест да је  Хемофарм овогодишњи 
добитник награде “Лидер конкурентности и 
одрживог развоја”. 

Лидерска позиција у региону, извоз у 
38 земаља света, конкурентност у погледу 
квалитета и цене, а истовремено и брига о 
животној средини, поштовање људских права 
и рационално коришћење обновљивих и 
свих доступних ресурса, као и висок степен 
одговорности према друштву и локалној 
заједници, то су достигнућа и вредности које 
су препоручиле Хемофарм за ову награду. 
Комисија, састављена од универзитетских 
професора и економских консултаната, 
оценила је да српски фармацеутски гигант 
испуњава све критеријуме и заслужено 
му је припала ова награда. Као немачка 
инвестиција са српском традицијом, 
Хемофарм, својим пословањем, најбоље 
осликава дух Дунавског бизнис форума. 

У име компаније Хемофарм Штада, 
награду је примила Наталија Поповић, 
директорка за стратегију и одрживи развој, 
која је, том приликом, рекла:

- После добијене највише ГРИ оцене, 
А+ за пословање у складу са принципима 
одрживог развоја, ова награда је још 
један доказ да ми у Хемофарму живимо 
и радимо управо као нераздвојни део 
животног окружења, које активно чувамо 
и континуирано унапређујемо. Циљ нам 
је да у наредном периоду, на трагу бриге 
о заједничкој будућности, интезивирамо 
дијалог са заинтересованим странама како 
бисмо лепше, боље и здравије окружење 
оставили у наследство генерацијама које 
долазе.

 Поповићева је истакла да је Дунав важна 
спона за свих 14 земаља које сарађују и 
послују у његовом току.

Примена Дунавске стратегије је 
неопходна за ефикасно повезивање људи, 
идеја, тржишта, изградње предузетничког 
духа и размене културних добара. Хемофарм 
је најбољи пример и амбасадор међу њима.

- Награда коју смо уручили Хемофарму 
је још једна референца за његову лидерску 
позицију на регионалном тржишту, али 
и признање за допринос реализацији 
Дунавске стратегије и промоцији 
европских вредности.Хемофарм је пример 
успешне приватизације и, као члан 
велике ШТАДА групе, уважава интересе 
свих заинтересованих страна, посебно 
потребе локалне средине, а истовремено 
улаже у истраживање и развој људских 
ресурса. То су ствари које га чине лидером  
конкурентности и одрживог развоја, истакла 
је Марија Вујаковић, директор Центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију 
који је један од организатора догађаја, уз 
“Медиа Инвент” и Покрајинску владу АП 
Војводине.

Дунавски бизнис форум посетило је 
више од 500 привредника, научника и 
стручњака различитих области из свих 
земаља Подунавског региона. Циљ 
Форума је да се међународној јавности 
представе потенцијали Србије, као 
једне од најпожељнијих дестинација 
за инвестирање, као и да се унапреди 
сарадња са осталим подунавским земљама 
и јачају предузетничка иницијатива и развој 
инфраструктуре и енергетског система.

Ј.Е.

Ученици Школског центра 
„Никола Тесла“ у Вршцу 
обележавају заједно две 
манифестације. Наиме, поклопиле 
су се недеље посвећене Николи 
Тесли и програмирању. 

-Пошто је Никола Тесла 
највећи српски и светских 
научник и проналазач из области 
физике и електротехнике, ово 
је недеља посвећена њему и 
његовим изумима као што су 
рецимо обртно магнетно поље, 
чувени Теслин трансформатор, 
синхрони и асинхрони мотор, 
каже мр Владимир Станојев, 
члан Општинског већа задужен 
за образовање.  Погодило се 
да је у исто време и Недеља 
програмирања, а Школски центар 
“Никола Тесла” један је од учесника 
ове манифестације. Током Недеље 
програмирања у школи ће бити 
одржана предавања и радионице 
из области програмирања путем 
Интернета, коришћења C Sharp 
програма, све до програмирања 
ЦНЦ машина, што ће бити веома 
интересантно. 

Станојев се захвалио 
директору ШЦ„Никола Тесла“ 
и његовим сарадницима на 
одличној организацији и изразио 
наду да у будућности т буде више 
активности овог типа. 

-Теслина недеља се поклапа са 
Недељом програмирања у Европи 
коју подржава и Министарство 

просвете, каже Жељко Ивковић, 
директор. Ми у Недељи 
програмирања учествујемо по 
други пут, прошле године смо 
били врло запажени. Трудимо се 
да подстичемо ученике да знања 
која стичу на часовима теоријске 
наставе примењују за решавање 
конкретних задатака и као 

резултат овога имамо велики број 
ученичких радова који излажемо 
овом приликом, а приказујемо их 
за Ноћ музеја.  

Школски центар “Никола 
Тесла” осмислио је богат програм 
обележавања поменутих 
манифестација.  Понедељак је 
био дан за упознавање где прваци 
ШЦ „Никола Тесла“ пролазе кроз 
радионице да би видели шта 
раде ученици других образовних 
профила и шта ће они научити 
током школовања. Представљено 
је 7 радних места. У уторак и 
среду дошли су у посету ученици 
основних школа који су си 
учествовали  у радионицама за 
програмирање,  а врата Школе 
била су отворена и за грађанство. 
Четвртак је био намењен за 
представљање радова из 
друштвеног актива:  приредба, 
ликовни радови.... а петак за 
спортске активности и садњу 
младих садница у дворишту 
школе.

Ј.Е.

УЧЕНИЦИ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ДВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НЕДЕЉА ПОСВЕЋЕНА ТЕСЛИ И ПРОГРАМИРАЊУ

 Ученици Школског центра „Никола Тесла“ обележили недеље 
Тесле и програмирања

Вршчани ће исказати своју 
хуманост током наредне две 
седмице организовањем  два 
догађаја за помоћ нашим 
суграђанима.  Биће то рок концерт 
за помоћ Сафету Саји Бећиревићу 
и продајна изложба слика за помоћ 
Јелени Стојановић.  Општина 
Вршац помаже реализацију оба 
догађаја. 

Хуманитарне акције најавила 
је Александра Панић, чланица 
Општинског већа за културу, 
која је похвалила иницијативу 
организатора. 

-Ово је леп гест хуманости 
и позивам све суграђане да 
се одазову овим догађајима и 
дају допринос  да се олакшају 
тешкоће нашег суграђанина 
Сафета Бећиревића, који је, 
нажалост, тешко болестан, као 
и да Јелена поново прохода. 
Апелујем и на остале установе 
културе у нашем граду да убудуће 
организују сличне акције, како 
бисмо помогли суграђанима, 
којима је помоћ неопходна. На 

хуманитарном  концерту  „За Сају“, 
који ће  бити одржан у петак, 16. 
октобра, у Дому омладине, са 
почетком  у 21 сат, представиће се 
група Сакс. 

Према речима Панићеве, 
цена улазнице биће симболична, 
100 динара, а сав приход ће 
бити уплаћен на рачун нашег 
суграђанина Сафета Саје 
Бећиревића, како бисмо му 

сви заједно помогли да купи 
неопходне лекове. Бећиревић 
има тешке болове које му наносе 
четири тумора.

- Иницијативу да се овај концерт 
одржи покренуо је Мото-клуб  
KNM BMW, каже Иван Костић, 
председник Удружења САКС. Није 
било проблема да се вршачки 
рокери окупе и још једном покажу 
своју хуманост на делу. 

Костић сматра да је ово још 
једна прилика да Вршац покаже 
да је град хуманих људи који 
поштују своје суграђане. Он је 
уверен да ће се Вршчани одазвати 
у великом броју.

Према речиима Сање Ђурђев, 
директорке Дома омладине 
Вршац, подајна изложба за 
помоћ Јелени Стојановић, биће 
организована у суботу, 24. 
октобра, у16 сати, у галерији ДОВ.  
Јелена се већ месецима налази у 
Америци где покушава поново да 
прохода,.

- Неуропсихијатар др Милан 
Игњатовић, Вршчанин који живи 
и ради у Словачкој, приредиће 
продајну изложбу својих слика, а 
сав новац ће уплатити за наставак 
Јелениног лечења у Америци, 
истакла је Ђурђев. Истога дана 
биђе представљена и књига 
др Игњатовића. Након тога џез 
оркестра из Словачке приредиће 
концерт.

Ј.Е.

ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈИ  У ВРШАЧКОМ ДОМУ ОМЛАДИНЕ 

ПОМОЋ ЈЕЛЕНИ И САЈИ

Александра Панић, Сања Ђурђев и Иван Костић 
најавили хуманитарне догађаје
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Никола Олуић, професор 
физичке хемије, запослен 
у овдашњој Хемијско- 
медицинској школи, посветио 
је живот својим ђацима, често 
на уштрб породице, која му је, 
каже, увек била и остала огромна 
подршка. Његове колеге и ђаци 
приписују му високу стручност, 
прегалаштво, значајан  
допринос квалитетнијој настави, 
савремено опремљен школски 
кабинет... Професор Олуић је 
поносан на своје ученике који 
су данас врхунски стручњаци на 
научним институтима широм 
Европе и света, од Гринича до 
Америке. Многи од њих нису 
заборавили свог професора и 
школу.  Њихови успеси су, каже 
Олуић, најлепша награда за 
професора.

Где сте рођени?
-Рођен сам у Вршцу, 1951, од 

оца Божидара Олуића и мајке 
Станојке, девојачко Ристовић. 
Очева породица доселила се 
у Вршац одмах после Другог 
светског рата, међу првима су 
дошли у овај немачки крај и, што 
сам веома поносан, покојни деда 
Тома није хтео колонизацију. Значи, 
све што су Олуићи стекли, стекли 
су куповином и својим поштеним 
радом. Мој деда био је трећи 
рањеник Првог светског рата, кад је 
Аустроугарска напала Србију он је 
био трећи војник који је рањен када 
су почеле борбе. Боловао је и лечио 
се у Будимпешти и тако је упознао 
Војводину. Деда се, између два 
рата, са шесторицом синова сели 
у Славонију и што је интересантно 
кроз Јасеновац је прошао, у априлу 
1941, непосредно пре него што 
је почело клање. Били су прво у 
околини Зајечара, као избегла 
лица, до краја 1944. Тада мој тата, 
са својим оцем и шесторо синова 
долази у Вршац. Како се који син 
женио за њега се куповала кућа, а 
неожењени су давали и улагали  у 
заједничку имовину. Мама у Вршац 
долази 1947, из околине Кладова, 
из Петрова села, и ту се мајка и 
отац упознају и узимају се 1950. Ја 
сам јединац и мислим да је свако 
јединче егоиста. Нисам навикао 
никад ни са ким ништа да делим, 
све је прво било моје. Тај дефект 
јединаца сам схватио касније када 
сам се оженио и добио дете.

Како тече Ваше школовање?
-У Вршцу сам завршио основну 

школу и Гимназију, а онда сам 
дипломирао физичку хемију 
на Природно- математичком 
факултету у Београду, 1975.  Иначе, 
школу памтим по најлепшем, јер она 
нам је давала све. Родитељи нису 
имали времена и, углавном, су били 
полуписмени. Нису нам давали 
савете: „Учи, да не би радио“, већ 

су нам говорили:“Учи да би лакше 
зарађивао“.  Јер, они су радили 
физичке послове, од изласка до 
заласка сунца. Захваљујући мом 
покојном стрицу Тодору, који је 
био најобразованији од своје 
браће, ми деца смо уписивали 
гимназију и ишли на даље школе. 
Гимназију највише памтим по 
плејади одличних професора, 
који су нам били као родитељи, 
од професорке Зоре Јанковић, 
Нолета, Славка Кручичанина, 
Бенгина, Драгалина... Од њих  сам 
научио да посао у образовању, који 
ће ми касније бити животни позив, 
није баш много лак. Јер, захтева 
велику љубав, стручност. Ми смо, 
као ђаци, у школи имали и видели 
оно што нисмо имали код куће, 
биоскоп, секције... Сећам се и могу 
слободно да кажем да је опрема 
кабинета за физику и хемију тада 
била много боља него што то данас 
има велики број школа. А, то је 
могло само великим залагањем 
мојих некадашњих професора. 

Када сте заволели хемију и 
физику и одлучили да постанете 
професор физичке хемије. Да ли 
Вам је неко био подршка?

-За избор свог животног позива 
веома сам захвалан професорима 
хемије и физике Зори Јанковић и 
Драгалину.  Ја сам изабрао спој те 
две науке и не кајем се, јер је било 
мало професора физичке хемије. 
Професорка Чебзан и ја били смо 
друга генерација.  

Где добијате први посао?
-Као студент, био сам 

стипендиста Општине и моја је 
обавеза била да онолико година 
колико примам стипедију, толико 
морам да одрадим у Вршцу.  Годину 
дана сам радио у Винчи док сам 
студирао, радио сам волонтерски, 
спремао дипломски рад, и морао 
сам да напустим  да бих се запослио 
у Вршцу, иако такав кадар овде 
није био потребан.  У Винчи сам 
научио већину тајни свог посла, 
било је то предивно искуство, 
сан, упознавање са врхунском 
опремом, леп пријем од стране 
старијих колега, самоиницијатива, 
колективни рад, сусрећете се са 
савременом литературом... Винча 
је била најразвијенији храм науке 
у бившој Југославији. Међутим, 
морао сам да се вратим у Вршац 
и почео сам да предајем физику и 
хемију у Економској школи, добио 
сам посао за два дана пошто сам 
срео Дејан Гвозденова. У школи сам 
упознао предивну групу младих 
професора пуних ентузијазма: 
покојног Машу, Раду Цветићанин... 
После војске, када сам се вратио 
кући, почео сам да радим у 
Хемијској школи, од 1978. 

У тој школи радите и данас. 
Приписују Вам велике заслуге 
за унапређење школе, рад са 

ђацима и опремање школске 
лабораторије. Шта Вас је 
мотивисало?

-Драго ми је што је од једне 
школе, која није имала ништа, 
данас Хемијска школа ушла  у 
ред најопремљенијих не само 
данашњих, већ и бивше Југославије. 
То није држава, то је заслуга радних 
људи и грађана средине у којој ми 
живимо. Морам да се захвалим 
својим бившим ученицима, јер 
Хемијска школа до сада има од 35 
до 40 што магистара што доктора 
наука. Наши бивши ученици раде 
по читавом свету, од Енглеске, 
на Гриничу, до Америке, Ирске, 
Исланда, Француске... Одржавамо 
добре контакте са универзитетима 
у Београду и Новом Саду, 
академици, моји бивши професори, 
нам сервисирају опрему, није им 
тешко. Свуда су нам отворена 
врата захваљујући квалитету 
наших ђака. Мислим да Болоња 
не доноси ништа добро ђацима. 
Добијаће дипломе, али не и знање, 
самосталност, иницијативу. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 14, број 203, 12. октобар 1988.

ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА

НОВА ДЕОНИЦА 
ПУТА

Поводом 44. годишњице слободе Вршца и 
околине, у недељу, 2. октобра, свечано је пуштена 
у саобраћај деоница пута Вршац - Павлиш у 
дужини од 3,6 километара.

Досадашње стање овог коловоза, чија је 
ширина била свега 4 метра, није обезбеђивало 
ни минималне услове за одвијање безбедног 
саобраћаја. Сада је овај пут широк 5 метара, а 
на њему су уграђена и два стајалишта и паркинг 
простор у Улици Филипа Вишњића за смештај 
80 возила. Носилац радова био је СИЗ за 
локалне путеве, а извођач Радна организација 
“Војводинапут” ООУР “Изградња” из панчева. 
Значајан допринос у реализацији започетих 
послова дао је и СТУП “Вршац” који је делом 
финансирао изградњу стајалишта.

Радови на изградњи ове деонице пута 
отпочели су почетком јуна ове године и за њих је 
утрошено 60 милијарди динара.

Барабаш Ђерђ, радник РО “Војводинапут” 
пресекао је врпцу чиме је пуштена у саобраћај нова 
деоница пута Вршац-Павлиш

Вршачка кула, година 14, број 206, 23. новембар 1988.

ПРАЗНА КАСА НЕ БРИШЕ ОДГОВОРНОСТ

СРУШЕН МОСТ НА 
КАНАЛУ ДТД КОД 

СТРАЖЕ
Бетонски мост на путу Београд-Бела Црква срушио се 

као кула од карата 11. новембра у тренутку док је преко 
њега пролазио шлепер “Крупатранса”, а возач Милан 
Ђурић задобио је тешке телесне повреде. Веза између 
Парте и Страже је прекинута што спутава земљораднике 
да обаве радове у пољу  с друге стране канала, а и пловни 
саобраћај је обустављен.

Како нас је обавестио Мирослав Глигорић, директор 
ООУР “Одржавање” у саставу “Војводинапута” из 
Панчева, у чијој је надлежности мост, пре две године 
стручњаци “Мостоградње” из Београда, након прегледа, 
констатовали су да се ради о првом степену оштећења. 
Сачињен је пројекат за санацију, али уговор о поправци 

ИНТЕРВЈУ
НИКОЛА ОЛУИЋ, ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ У ХЕМИЈСКО- МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ 

ВРШАЦ  ЈЕ ГРАД ВЕЛИКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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Чему сте највише желели да 

научите своје ђаке?
-Сматрам да човек вреди само 

онолико колико разуме оно што 
зна, компјутерске информације 
нису знање. Боље је мање знати, 
а више разумети, јер такво знање 
може да се примени. Важно је да 
вам проради неко шесто чуло да 
осетите колико неки ђак може да 
прихвати и пружи. Ја сам волео 
да суботом окупљам добре ђаке 
да питају све што их занима, да 
покажу иницијативу, трудио сам се 
да им пружим све што могу, своје 
искуство из Винче. Ту се радило 
све што је ваннаставни програм, 
истраживачки радови. Никада нећу 
да заборавим Милана Антонијевића 
и његов дипломски рад који је 
био на нивоу магистарског рада 
данашњег академика. Он је данас 
ванредни професор на Гриничу и, 
из знака захвалности што смо му 
дали одскочну даску, поклонио 
је школи опрему за око 300.000 
фунти. Зар то није лепо, то остаје 
млађим генерацијама. Замислите, 
ми смо као средња школа давали 
на реверс опрему и факултетима и 
вршачкој Енолошкој станици.  Мене 
је вукла тежња да од хемијске школе 
прерастемо у Вишу пословну. 
Сматрам да смо имали и техничких 
услова и потенцијала, али стало 
се. Јер после деведесетих нестало 
је ентузијазма, добровољности, 
у све је ушао тај проклети динар, 
све је почело динаром да се мери. 
Али, ја се не мирим, будућност ове 
земље је у егзактним стручњацима, 
онима који производе, а не само 
продају. Имамо ми мозгове. Да ли 
је општина некад позвала банку 
памети, наше стручњаке који раде 
широм света? Када би се неко сетио 
да их окупи, била би то банка идеја, 
знања, свуда су нам преко њих 
отворена врата. Ја сам заљубљен 
у ову нашу средину, ове људе.  Чуо 
сам да је Милан Поповић вољан 
да улаже у памет, у овај град, 
жели да отвори школу талената у 
Вршцу. Ја га лично не познајем. Ми 
овде имамо све услове, кадар да 
еколошка Петница буде у Вршцу. 
Ми одавно меримо буку у граду, 
имамо и кадар и опрему, и зар није 
боље запослити наше људе, него 
давати паре некоме са стране?! 

Каква је наша животна 
средина са еколошког аспекта?

-Сви извори зрачења, загађења, 
налазе се са стране, у Панчеву, у 
комшилуку, у Румунији, на северу, 
југу. И ми често доприносима 
загађењу животне средине 
кроз електромагнетни смог. 
Овде постоји 16 или 18 базних 
станица, не знам тачно колико 
провајдера.  Ми имамо све 
време емисију микроталасног 
зрачења, вертикално у односу 
на нас, 24 часа. Ја то детектујем, 
али не могу да мерим интензитет.  
Једног тренутка ће и организам, 
Фарадејев кавез, биће проваљен. 
Према европским законима 
базне и трафо станице могу бити 
постављене на удаљености од 3 
км од последње куће у граду. Ту су 
и мобилни телефони, а и штетност 
од 1999, од бомбардовања. Ефекти 
су све видљивији, пораст канцера 
је у експанзији. Могу да кажем 
да Вршац није био гранатирам 
бомбама са осиромашеним  
уранијумом. Ја сам то мерио због 
своје породице, комшија, суграђана 
које волим. Мислим да би требало 
више да бринемо о свом граду, 
да не дозволимо да неки лични 
интерес  буде испред заједничког. 
Вршац има све елементе да буде 
бањски град. Зашто су Црвени крст, 
накадашњи Санитас постављен 
тамо где јесу.  Идеја је била да 
Црвени крст буде ваздушна бања 

Војводине. Раскрсница према 
Кули и Црвеном крсту има микро 
климу Златара. Ми имамо срећу 
да удишемо најквалитетнији 
ваздух у Војводини, пијемо и једну 
од најквалитетнијих чесмовача. 
Мада се често дешава да воде са 
изворишта и из чесме нису истог 
квалитета, то је због цеви. Тамо где 
су азбестне велика је вероватноћа 
да ће бити мангана. Вршац лежи 
на термалним извориштима, то  је 
познато од времена Аустроугарске. 
Температуре термалне воде на 
потезу око Приставе је око 70 
степени.  Како би било лепо ту 
воду спровести до базена код 
Миленијума? Данас је највећа 
ставка енергија. Таква богатства 
не би требало ставити под тепих. 
Вода која излази из цеви које пуне 
вршачко језеро  има квалитет 
сланкаменске бање. Вршачке 
планине су извориште руде 
урана.  Сећате се риклијанера, те 
су стене биле богате фелспатом 
и лискуном, минералима који су 
извор статичког наелектрисања. 
Вршац има и два мајдана веома 
квалитетног кварцног песка.  
Вршац је увек имао веома напредне 
људе. Ми и данас имамо квалитетне 
и образоване људе који могу  
највише да допринесу развоју овог 
града. Јер, нико не може да воли 
Вршац као сами Вршчани.

Како изгледа Ваш лични 
живот?

-Желим  да кажем да сам за 
све, пре свега, захвалан својој 
породици, супрузи Драгици и 
ћерки Јелени. Оне су ми увек 
биле сва подршка. Можда су 
некад желеле да мање времена 
проводим у школи, а више 
да будем са њима. Срећан 
сам што је моја ћерка Јелена 
дипломирала фармацију у року 
и била много бољи студент од 
мене. Драго ми је што радим  у 
тако добром  колективу у школи. 
Поносан сам што иза мене све 
остаје будућим генерацијама 
ђака, био бих срећа да сам бар 
део тога ја наследио од старијих. 
Али сам, бар, успео да све оне 

професорске тајне мојих предака 
одржим и сачувам, јер треба бити 
поносан на 250 година школства, 
који град то има? То је капитал у 
који је уложено много љубави и 
пара. Волео бих да све што сам 
створио имам коме да оставим, 
да настави тим путем. Ја сам на 
боловању од марта ове године 
због здравствених проблема. Не 
знам хоћу ли се вратити поново 
на посао. Имам годину дана до 
пензије. Инвалидску пензију 
не могу да добијем јер је, по 
закону, за то потребно не само да 
немаш једну ногу, него да немаш 
ни руку која је на супротној 
страни тела. Сећам се када је 
отишла у пензију професорка 
Зора Јанковић. Рекла ми је да 
ћу плакати као дете кад одем у 
пензију, шест месеци ћу, рекла је, 
доживљавати разговор са својим 
ученицима. Сигурно је да ће ми 
школа и ђаци много недостајати, 
али срећан сам јер имам дивну 
породицу за коју ћу имати више 
времена. Волим своју породицу, 
своје комшије, Вршчане, овај наш 
град!

Јованка Ерски

СИЗ за путеве Војводине одбио је да потпише јер, 
наводно, није имала две милијарде динара. Иначе, ради 
се о конструкцији од пренапрегнутог бетона која се 
једноставно сруши без предходних видљивих трагова 
оштећења. Осим што је на мосту ограничена брзина на 
60 километара на сат, возачи на други начин нису били 
упозорени на опасност. Подизање понтонског моста било 
би привремено решење за оспособљавање ове деонице 
пута, а изградња новог, наравно, ако се пронађу средства, 
трајаће најмање годину и по дана.

Вршачка кула, година 14, број 207, 14. децембар 1988. 

ВРШАЦ ПОНОВО ИМА САВЕЗНОГ ФУДБАЛСКОГ 
СУДИЈУ

ЏАМИЋ У 
ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

ВРХУ
За само десетак година активног рада као фудбалски 

судија, Вршчанин Драги Џамић ускоро ће, по свему 
судећи, постати савезни делилац правде, дуго времена 
после много познатијег Војислава Блануше. Џамићу још 
предстоји теоретски део полагања испита за савезног 
фудбалског судију - тестови, писање теме и усмени део.

- За републичког судију изабран сам 1981. године, 
а на листи Војвођанске фудбалске лиге налазим се три 
године - прича нам скромни Драги Џамић. - У току ове 
године имао сам две, такозване, условне контроле на 
којима сам успешно оцењен. Додуше, морам да истакнем 
огромну стручну и људску помоћ великих стручњака из 
ове области  - Војислава Блануше и Јефте Урсулескуа.

Драги Џамић не пропушта ни овог пута прилику да 
помене тешкоће са којима се сусреће овдашња судијска 
организација, која се касније рефлектира и кроз слаб 
одзив младих људи за бављење овим лепим, али на 
моменте и незахвалним послом.

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

У Белој Цркви и насељеним местима ускоро 
ће становницима бити на располагању још 
23 контејнера за папир, стакло и пластику. 
Пројекат је реализован са Покрајинским 
секретаријатом за заштиту животне средине, 
екологију и градитељство које је за ову намену 
определило милион динара, а општина је 
учествовала са 200. 000 динара. 

- Ово је последњи пројекат у низу везан 
за набавку нових контејнера који ће бити 
распоређени на неколико локација у самој 
Белој Цркви и по насељеним местима у 
белоцркванској општини -рекао је Станко 
Петровић, председник општине Бела Црква.

Од рециклаже пет амбалаже комунално 
предузеће остварује добит, а локална 
самоуправа очекује да становници и нове 
контејнере користе за даље раздвајање отпада.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАБАВИЛИ НОВЕ КОНТЕЈНЕРЕ 

23 контејнера за рециклажу

Пољочуварска служба у 
Општини Бела Црква ради 
тек два месеца, а за резултат 
пољочувари имају више 
десетина интервенција које су 
резултирале бројним тужбама 
и запленом. Ових дана највише 
је бесправне сече стабала и 
паљења стрњишта. 

Дванаесторица бело-
цркванских пољочувара 
имају одличну сарадњу са 
полицијском станицом у Белој 
Цркви, ватрогасном јединицом 
и покрајинским инспектором 
за шумарство и ловство.

- Показало се колико једна 
пољочуварска служба може 
да донесе нашим житељима 
штитећи њихову имовину. 
Морам да кажем да обављају 
изузетно тежак посао. 
Показало се да имају много 
проблема са лицима која 
ухвате у преступу и у крађи, 
и ја им се  овом приликом 
јавно захваљујем, а посебно 
координатору Саши Борисову, 
на изузетном залагању - 
рекао је Ненад Живановић, 
председник Скупштине 
општине Бела Црква. 

За шездесет дана рада 
било је више од шездесет 
интервенција, очекује се  да 
ће са кривичним пријавама 
бити завршено чак четрдесет 
предмета.

- Тренутно су најактуелнији 
бесправна сеча стабала и 
узурпација државне земље, 
као и паљење стрњишта. 
Апеловао бих на наше 
суграђане да не пале по пољу, 
јер могу да изазову озбиљну 
штету , а за то наравно и да 
одговарају - рекао је Саша 
Борисов, координатор 
пољочуварске службе.

ПРВА ДВА МЕСЕЦА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

ОДЛУЧНИ ПОЉОЧУВАРИ 

На Врачевгајском језеру у 
организацији Ронилачког клуба 
“Ронити се мора” и уз подршку 
локалне самоуправе, у Белој Цркви 
су одржани Куп 4 државе ИУПЦ и Куп 
Војводине у подводној фотографији. 

На такмичењима је учествовало 
четрнаесторо подводних фотографа 
из Хрватске, Босне и Херцеговине, и 
Србије. 

Услови за роњење били су идеални, 
са температуром воде од осамнаест 
степени и уз одличну видљивост.

- Подводна фотографија није лака 
јер зависите и од временских услова, 
од видљивости под водом па и од тога 
да ли се живи свет плаши - истакла је 
Јована Миланко, члан жирија.

У генералном пласману купа ИУПЦ 
најуспешнији у својим категоријама су 

били Душан Брковић из Новог Сада и 
Јован Петровски из Беле Цркве. 

НА ВРАЧЕВГАЈСКОМ ЈЕЗЕРУ ОДРЖАНИ КУП ЧЕТИРИ ДРЖАВЕ И КУП ВОЈВОДИНЕ

ПОДВОДНА ФОТОГРАФИЈА

је бесправне сече стабала и 

јер зависите и од временских услова, 

Ненад Живановић, председник Скупштине општине Бела Црква

Саша Борисов, координатор 
пољочуварске службе
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На књижевној  вечери, одржаној у Дому 
културе у Гудурици поводом обележавања 
Дечје недеље, своје литерарне радове 
читали су ученици четвртог разреда ОШ 
„Моша Пијаде“, 9.октобра.  Страхиња 
Филиповић, Анђела Шевердија и Дуња 
Макарин писали су на тему „Подршка 
породици - најбоља подршка деци”. 
Библиотека гудуричке школе постала је 
богатија бројним књигама које је ђацима 
поклонила председница ОО ДС Вршац др 
Татјана Вешовић, као и уникатне зидне 
сатове за сваку учионицу.

Специјални гост књижевне вечери 
био је Мирослав Васин, потпредседник 
Владе АП Војводине и председник 
Покрајинског одбора ДС. Присећајући 
се свог детињства, Васин је као омиљене 
дечје романе издвојио “Дружину Пере 
Квржице” и “Орлови рано лете”.

-Отац и мајка су ми били професори 
књижевности тако да сам растао окружен 
књигама и много читао као младић, рекао 
је Васин. Данас не могу да се похвалим да 
пуно читам, јер не стижем од пословних 
обавеза, али кад год уграбим слободни 
тренутак, трудим се да прочитам неку 
квалитетну књигу.

Васин је подсетио присутне одрасле 
Гудуричане да је Влада Војводине  
препознала привредни и туристички 
потенцијал  који има Гудурица и у више 
наврата, путем различитих конкурса, 

додељивала средства мештанима за 
развој виноградарства, подрумарства 
и етно-туризма. Он је нагласио да 
покрајинска Влада предузима конкретне 
мере како би се оживела војвођанска села 
и зауставила тенденција одласка младих 
из села у градове.

На актуелне сеоске проблеме указала 
је и Вешовићева из професионалног 
угла начелнице Одељења гинекологије и 
акушерства Опште болнице Вршац.

-Статистички подаци о броју новорођених 
су поражавајући за нашу општину, рекла је 
Вешовићева. Прошле године у Општини Вршац 
су се родиле само 382 бебе, од тога у граду 241, 

а у селима 141. У Гудурици је рођено 6 беба, а у 
Шушари и Потпорњу ниједна. Велики проблем 
Гудурице је што данас ова лепа школа има само 
98 ученика, а некада их је било дупло више. Зато 
апелујем на све младе брачне парове који живе 
на селу да се одлуче да имају бар троје деце, а 
обавеза државе је да створи такав амбијент да 
људи на селу могу достојанствено да живе од 
свог рада.

Књижевно вече у Гудурици 
организовали су удружења жена 
“Бернадет” и “Кармен” и подрум “Недин”,  
уз подршку Форума жена ДС ОО Вршац и 
Клуба Демократске омладине.

Ј.Е.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЗА ГУДУРИЧКЕ ЂАКЕ

ПОКЛОН - КЊИГЕ ЗА ШКОЛСКУ БИБЛИОТЕКУ
ДРУШТВО РОМА „РОМАНО КРЛО - РОМСКИ 
ГЛАС“ И ФОРУМ ЖЕНА ОО ДС ВРШАЦ 
ОБЕЛЕЖИЛИ  ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ У УЉМИ

ДАРОВИ ЗА РОМСКЕ 
МАЛИШАНЕ

У препуној сали Дома културе у Уљми, 
свечано је обележена Дечја недеља, 
11. октобра. Деца су добила поклоне у 
виду књига, школског прибора, играчака 
и слаткиша, а имала су прилику и да 
учествују у креативној радионици коју 
је водила глумица Вања Јањић. Ову 
хуману акцију намењену ромској деци 
заједничким снагама су организовали  
Друштво Рома за културу, образовање и 
социјалну интеграцију Рома „Романо крло 
– ромски глас“ из Вршца и Форум жена ОО 
ДС Вршац. 

Др Татјана Вешовић, председница ОО 
ДС Вршац, организовала  је здравствену 
трибину „Здрава мајка -здраво дете“ 
намењену  Ромкињама. Она је истакла 
да је велики проблем ромске популације 
необразованост, а то касније повлачи и 
проблем запошљавања, лошег имовинског 
стања и уопште  веома ниског квалитета 
живота. 

-Осим што је Дечја недеља у току, данас 
је и Дан девојчица који се широм света 
обележава са циљем да  се  скрене пажња на 
угрожавање права девојчица у областима 
као што су доступност образовања, 
здравствена заштита, сексуално и 
репродуктивно здравље, законска права 
и заштита од дискриминације, насиља 
и уговорених бракова. Од присутних 
тридесетак жена, само једна има завршену 
средњу школу, што је поражавајућа 
чињеница за једну тако развијену општину 
какава је Вршац“, истакла је др Вешовић и 
додала да многа ромска деца живе испод  
границе сиромаштва, да су више гладна 
него сита, а о слаткишима и играчкама 
могу само да маштају.

Она је нагласила да не смемо да 
дозволимо да у нашој лепој и богатој 
Војводини деца гладују и поручила да се 
сви морамо борити за друштво једнаких 
шанси, за право свих на образовање, рад и 
људско достојанство.

-Обавеза државе је да помаже социјално 
рањивим групама, а ромска популација 
то, свакако, јесте, сматра Вешовићева. За 
решавање неких проблема нису потребна 
додатна новчана средства већ само боља 
организација и ефикасније коришћење 
средстава која се већ издвајају у те сврхе.

Снежана Лазин, председница Форума 
жена ОО ДС Вршац, истакла је да су 
активисткиње Демократске странке током 
трајања Дечје недеље посетиле четири 
села у вршачкој општини и да су уживале 
у дружењу са малишанима. 

-Сваки дан треба да буде „дечји дан“, 
а ми одрасли смо одговорни за квалитет 
њиховог детињства, образовања и 
животне перспективе, сматра Лазин. 
Демократска странка настоји да охрабри 
жене на селу да буду ангажованије у 
креирању локалних политика, да се њихов 
глас даље чује и да помогну у развоју 
својих локалних средина.  

У име  Удружења „Романо крло – ромски 
глас“ присутнима се обратио председник 
Амет Рамадановић.

-У вршачкој општини живи 1.400 Рома, 
истакао је Рамадановић. Већина њих живи 
у веома тешким условима и зато су овакве 
хуманитарне акције увек добродошле. 
Захваљујемо се женама из Демократске 
странке које су ромској деци донеле лепе 
поклоне и улепшале им бар на кратко 
њихово не баш срећно детињство.

Ј.Е.

Разбијање предрасуде и 
повећање броја донора органа у 
Србији приоритетне су активности, 
поручено је са скупа, одржаног 
у Београду 10. октобра, поводом 
Европског дана донорства, 
организованог на иницијативу 
републичког Министарства 
здравља, Управе за биомедицину 
и Хемофарм Фондације. Поразна 
је статистика по којој је Србија 
на самом дну по броју донора у 
Европи, са свега три донора на 
милион становника. Статистика се 
мора променити. Јер, један донор 
може да спасе четири живота, а 
само ретки на врху листе чекања 
добију нови бубрег, јетру или срце 
и шансу да наставе свој живот. 

Испред Библиотеке града 
Београда заинтересовани грађани, 
међу којима и истакнути драмски 
уметници Милорад Мандић 
Манда и Тања Бошковић, добијали 
су информације о донорству и 
потписивали донорске картице. 
Представници министарства, 
Фондације Хемофарм и чланови 
Савеза организације бубрежних 
инвалида Србије, Удружења “Све за 
осмех”, Удружења Пантрансплант 
и грађани упутили су се, потом, 
у симболичну шетњу Кнез 
Михаиловом улицом. 

Ненад Милојичић, директор 
Управе за биомедицину 

Министарства здравља приметио 
су да је  кампања „Продужи живот“, 
али и прустност теме у медијима 
последњих година, повећали број 
породица које дају пристанак да 
органи преминулих чланова буду 
донирани у најхуманију сврху, у 
продужетак живота. 

-Данас је отприлике 50 одсто 
пристанака на давање органа 
у случају мождане смрти, што 
значи да се глас о трансплатацији 
и донорству, ипак, чује рекао је 
др Милојичић. Нажалост, то није 
довољно. Да би задовољили 
сопствене потребе, Србији је 
неопходно око 10 донора на 

милион становника. Наше клинике 
имају добре, едуковане лекаре, пет 
трансплатационих центара, али 
недостају донори. Апелујем на све 
људе да потписивањем донорске 
картице помогну да се статистика 
донорства побољша.

Акцији Министарства здравља 
„Продужи живот“ од недавно 
се прикључила и Хемофарм 
Фондација са намером да се 
афирмише овај чин милосрђа, али  
и грађанске одговорности. 

-Хемофарм Фондација 
прикључила се овој националној 
кампањи, у духу свог слогана 
„Свим срцем“, нагласила је 

Сузана Ђорђевић, директорка 
Хемофарм Фондације. Ставили 
смо  на располагање своје 
ресурсе у покушају да разбијемо 
бројне предрасуде о донирању 
органа и подигнемо свест 
о неопходности повећања 
броја донора. Свесни смо да 
су потребни удружени напори 
државе, невладиног сектора, 
удружења пацијената и медија 
да се грађанима појасни да је 
потписивање донорске картице 
непроцењив чин милосрђа и 
бољитак за друшто у целини. 
Зато смо ми данас овде са својим 
донорским картицама. 

Са скупа је упућен апел 
грађанима да се придруже 
акцији, а сви који желе 
да  потпишу донорску 
картицу то могу учинити у 
Управи за биомедицину, у 
трансплатационим центрима у 
Београду, Новом Саду и Нишу, 
филијалама РФЗО-а и код свог 
изабраног лекара. 

Учесници скупа су још једном 
подсетили да донорска картица 
није законом обавезујућа. Она је 
један хумани чин појединца, који 
исказује његову жељу и намеру, 
али у случају мождане смрти 
крајњи пристанак даје породица. 

Ј.Е.

СИМБОЛИЧНОМ ШЕТЊОМ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА ОБЕЛЕЖЕН ЕВРОПСКИ ДАН ДОНОРА ОРГАНА

РАЗБИТИ ПРЕДРАСУДЕ И ПОВЕЋАТИ БРОЈ ДОНОРА 

Један донор може спасити четири живота

У оквиру пројекта “Заједно 
за лепши комшилук”, чији је 
иницијатор Компанија СББ, 
одржана је акција чишћења 
Вршачких планина, прошлог 
викенда. Вредни љубитељи 
природе уредили су простор 
код степеништа, Стазу здравља и 
комплетан потез до врха брега.

Уз волонтере, запослене 
у Компанији СББ, акцији су 
присуствовали и Милош Васић, 
члан Општинског већа задужен 
за заштиту животне средине, 
и Милутин Мандић, директор 
пословне јединице СББ.

-Овом акцијом  желимо 
да покажемо како уз мало 
труда можемо допринети 
да живимо у лепшем и 
уређенијем комшилуку, рекао 
је Мандић. Циљ ове акције је да 
мотивишемо грађане да брину 
о свом окружењу, о природи, са 
жељом да ове локације, које смо 
уредили током викенда, остану 
чисте и убудуће. 

Мандић се захвалио граду на 
пруженој подршци у реализацији 
акције чишћења Вршачких 
планина и подсетио да је сличне 
акције уређења окружења током 
протекла два месеца Компанија 
СББ реализовала у девет градова 
у Србији, од Шапца, Пожаревца 
до Лесковца, Ужица, Ниша...  Он је 
најавио да ће вредна екипа СББ 

тима наредног викенда акцију 
“Заједно за лепши комшилук 
организовати у Панчеву.

-За сваку похвалу је што је 
компанија СББ део свог времена 
поклонила заштити животне 
средине и што смо се окупили да 
очистимо вршачки брег, истакао 
је Васић. Ово је доказ да људи који 
су из Вршца воле свој брег и желе 

да буде чист. Општина је спровела 
акцију чишћења под називом 
“Пролећно спремање вршачког 
брега”, а за ову акцију слободно 
можемо рећи да је “јесење 
спремање”. 

Васић се захвалио свим 
Вршчанима који су дошли да 
помогну и изразио наду да овакве 
акције постану редовна и лепа 
пракса како бисмо сачували 
сву лепоту природе у нашем 
окружењу. 

Циљ пројекта  “Заједно за 
лепши комшилук” Компаније СББ 
је уређење животногокружења  
и подизање еколошке свести 
грађана. Овакве акције значајно 
доприносе очувању природе и 
подизању квалитета живота у 
градским срединама.

Ј.Е.

ВРШЧАНИ СЕ ПРИКЉУЧИЛИ АКЦИЈИ КОМПАНИЈЕ СББ 

ЗАЈЕДНО ЗА ЛЕПШИ КОМШИЛУК

Вредни волонтери уредили брег

Поклони за децу, здравствена трибина 
за маме
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Обележавајући Дечју недељу, Основна 
школа “Кориолан Добан” у Куштиљу 
организовала је промоцију збирке песама 
за децу “Љуби га мајка” вршачког песника 
Анастаса Настевског. Дружењу са песником 
присуствовали су ученици виших разреда ове 
школе, који су имали прилике да, осим стихова, 
чују и савете како се постаје песник.

- Да би се постао песник мора пуно да се 
чита и пише, рекао је Настевски куштиљским 
ђацима. Писати поезију је веома тешко, јер ту 
песник мора добро да одмери сваку реч, сваки 
стих. Мислим да је теже написати добру песму, 
него добар роман.

Настевски је препоручио ђацима да 
буду активни и да учествују на литерарним 
конкурсима и објављују своје радове.

Модератор дружења, библиотекарка 
Градске библиотеке Вршца Драгана Ракић, 
оценила је да су деца имала прилике да 
упознају свестраног песника, који није само 
дечји песник него и врстан афористичар и 
писац хаику поезије.

- Његови искрена и весела поезија сигурно 
ће неким ученицима бити инспирација да 
почну да стварају властите стихове, рекла је 
Ракићева.

Дружење са песником омогућио је Форум 
жена ДС ОО Вршац који је овом приликом 
поклонио школи књиге и лектиру за основну 
школу, као и сатове са амблемом школе за 
сваку учионицу.

-Ову прилику смо искористиле да 
поклонимо школи књиге и уникатне зидне 
сатове са амблемом школе, рекла др Татјана 
Вешовић, председница ОО ДС Вршац. На 
симболичан начин желимо да поручимо деци 

да њихово време тек долази и да треба да 
искористе сваки тренутак да нешто ново науче, 
како би спреми закорачили у свет одраслих.

Ј.Е.

АНАСТАС НАСТЕВСКИ ПОСЕТИО ШКОЛУ У КУШТИЉУ  

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИКОМ 

КУЛТУРА

Центар за промоцију науке (ЦПН) из 
Београда, у сарадњи са Удружењем Тачка 
сусретања  и Хемијско-медицинском 
школом из Вршца, организовао је вече 
посвећено научном часопису „Елементи“,  
првом и другом броју, прошлог четвртка, 
8.октобра. Часопис , који постоји од јуна 
и излази у тиражу од 3.500 примерака,  
представили су уредник Слободан 
Бубњевић, физичар, књижевник, 
публициста, као и  аутори и уредници 
-асистенти Јелена Николић и Иван 
Умељић. 

Тим  часописа „Елементи“ трудио се 
да одговори на сва питања знатижељних 
посетилаца, почев од тога како се родила 
идеја за настанак часописа до концепције  
и садржаја ове научне публикације. Они 
су нагласили да часопис има широку 
циљну групу читалаца, прилагођен је како 
људима авантуристичког и истраживачког 
духа, тако и средњошколцима који 
желе озбиљније да завире у свет науке. 
Слободан Бубњевић и Иван Умељић 
подсетили су на историјат постојања 
научно-популарних часописа у Србији и 
свету, као и на положај у коме се данас 
налазе. 

-Сви велики медији су последњих 
година у озбиљној кризи, сматра 
Бубњевић. Неминовност  су били 
промена уређивачке политике, смањење 
тиража и квалитетнији садржаји. 
„Гардијан“ и „Њујорктајмс“ делују као 
есејистичко -филозофски зборник који се 
приближава часопису „Елементи“, не баве 
се ситним вестима које се могу читати на 

интернету и блоговима. Померили су се 
ка научном  новинарству,  јер померање 
ка паметнијим садржајима повећава 
могућност за опстанак часописа.

У време када наука престаје да 
буде тема и занимљивост у високо 
интелектуалним круговима траже се нови 
модели популаризације и могућности 

примене нових сазнања. Зато Центар за 
промоцију науке из Београда предано 
ради на стварању публике која чита, 
прати, партиципира... Један од корака 
на том путу је и занимљиво, прјатно 
и посећено вече посвећено науци и 
часопису „Елементи“,  одржано у Салону 
код Порте.

Ј.Е.

У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ОДРЖАНА

ПРОМОЦИЈА НАУЧНОГ ЧАСОПИСА „ЕЛЕМЕНТИ“ 

Полазници  Креативне 
радионице гитаре одржали су 
концерт у Дому омладине у Вршцу, 
9.октобра, поводом обележавања 
Дечје недеље.

Радионицу за омладинце који 
желе да науче да свирају гитару 
организује и  води  Ненад Кукић. 

Према речима Сање Ђурђев, 
директорке вршачког Дома 
омладине, ових је дана у току  
упис нових полазника Креативне 
радионице гитаре. 

-Иначе, ово је био трећи пут 
да су млади музичари, гитаристи  
наступали у Дому, каже Ђурђев. 
Свако од њих  имао је посебан 
репертоар уз пратњу свог 
професора. Млади гитаристи 
су показали свој таленат, као 
и велики ентузијазам  и једва 
чекају, кажу, нову прилику за 
свој следећи наступ. Велика 
жеља им је да свирају на летњој 
позорници Дома омладине, тако 
да ће следећу летњу сезону у 

Дому управо они отворити. Хвала 
им  пуно на предивној вечери и 
дивној музици.

Полазници Креативне 
радионице гитаре одушевили су 
публику на концерту, која није 

шредела дланове и наградила их 
бурним аплаузима.

Ј.Е.

Час поезије у Куштиљу

Слободан Бубњевић, Јелена Николић и Иван Умељић представили часопис „Елементи“

РАДИОНИЦА ГИТАРЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ 

Успешан концерт младих гитариста
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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

Рад је од права постао привилегија.
Т. Сухецки

С Л И К А 
И 

Р Е Ч
Друштвено предузеће “Други 

Октобар” и ове године је успешно 
организовало традиционалну 
ликовну колонију “Моја вода”. 
Шеснаест учесника 14. ликовне 
колоније представљена је у 
ресторану “Арена” у Градском парку.

-У Србији се угасило 90 одсто 
колонија а ова расте и све је боља 
упркос законима логике општој 
клими у друштву. Неко у Србији има 
задатак да наш дух учини пасивним, 
да нас колонизује, не само привредно 
и економски већ и духовно. 
Опстајање једне овакве колоније 
14 година у времену када много 
значајније колоније таворе, што 
због недостатка средстава што због 
мањег или већег свесног гушења, 
јесте џеп отпора духовности. То је 
предузеће “2. октобар” осетило и 
једном заумном, природном снагом 
и страшћу успева да у Вршцу сачува 
ликовност, рекао је на затварању 
ове мнифестације академски сликар 
Томислав Сухецки. 

За најбољу слику на овогодишњој 
колонији проглашена је она коју је 
насликао Милан Тодоровић Рубљов 
из Врњачке Бање, који је награђен 
кристалном вазом “Моја вода 2015”.

ЗАВРШЕНА 14. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА “2. ОКТОБРА” У ВРШЦУ

ЏЕП ОТПОРА ДУХОВНОСТИ

У  организацији Удружења Тачка сусретања 
уприличено је занимљиво књижевно вече под 
називом „Ред песме – ред афоризма“,  у Салону код 
Порте, у четвртак, 15.октобра. Вече је посвећено 
књижевним прегаоцима, а Вршчанима су своје 
стваралачке редове подарили аутори Јоан Баба, 
Душан Лончар из Новог Сада и Јелена Каначки 
из Вршца. Вече је било оплемењено музичким 
пасажима Певачко-поетске групе „Исток 10“ , чији 
репертоар  чине народна музика Србије и песме 
народа Румуније, Бугарске, Русије, Македоније...
Чланови групе су Весна Марјанов, Наталија Росић, 
Маја Бокун, Анђелија Стојановић, Ненад Јанкулов, 
Михаило Прошевски, Никола Прибела, као и 
Владимир Трусник, хармоника, Драган Ђокић, 
гитара, а руководилац је Биљана Петрићевић. 
Модератор вечери била је Адријана Драгодан. 
Вршчани су провели пријатно вече у дружењу са 
поменутим уметницима.

Јоан Баба, рођен је у Селеушу, 1951. Песник, 
новинар и публициста, лексикограф и преводилац.  
Објавио је 40 књига поезије, историје књижевности 
и лексикографије, антологија као и превода са 
српског на румунски и обратно. Био је главни и 
oдговорни уредник Програма на румунском језику 
Радио Новог Сада и одговорни уредник Програма 
на румунском језику Телевизије Војводине. Од 1995.
године је главни и одговорни уредник часописа за 
књижевност, уметност и прекограничну културу 
„Лумина” који излази под окриљем Н.И.У. Либертатеа 
из Панчева. Уврштен је у 60 антологија објављених 
код нас и у свету. О његовом песничком опусу 
објављено је 120 приказа, критичких осврта и есеја 
у енциклопедијама, речницима, библиографским и 
разним другим књигама, а у периодици неколико 
стотина. Добитник је 57 награда, медаља и плакета 
које су му додељене у Румунији, Србији и Републици 
Молдавији, за књижевност, преводилаштво, 
новинарство и документарни филм.

Душан Лончар, (Бачки Брестовац,1946.), 
одрастао је и основну школу завршио у родном 
месту. Гимназију је похађао у Сомбору, а завршио 
у Оџацима. Дипломирао је социологију на 
филозофском факултету у Београду.  Од 1989. бави 
се маркетиншким, менаџерским и пословима 
с јавношћу. Прво, у Маркетингу за електричне 
батерије, МЕЛБАТ, у Новом Саду,као заменик ген. 
директора, а затим у ХЕМОФАРМ-у као директор 
Пословног центра у Новом Саду. Почетком 90-тих 
година 20. века, био је члан првог Председништва 
Европског покрета у Србији, а такође и међу 
оснивачима Европског покрета у Војводини. 
Објавио је стручне радове у часопису Савременост 
и зборнику Предузетништво и социологија, а у 
листовима више новинских прилога. У издању 
Бранковог кола из Сремских Карловаца, објавио 
је две књиге поезије, Истините песме и будан 

сан, а у издању „Прометеја“из Новог Сада своју 
трећу књигу поезије, Небески руј. Крајем 2014, у 
издању „Прометеја“, објавио је књигу афоризама 
СЕР-БИА 2014- 1914.Члан је  Друштва књижевника 
Војводине.

Јелена Каначки, (Вршац, 1952.), дипломирала је 
на Фармацеутском факултету у Београду. Радила 
је у фабрици лекова Хемофарм у Вршцу. Више 
од  двадесет година бави се књижевним радом 
и новинарством. Члан је Удружења новинара 
Србије. Објављивала је афоризме, колумне, 
приче, информативне чланке у  Експрес политици, 
Екологици,Ошишаном јежу, Хемопресу, Политици, 
Вршачким вестима. Сарађује са електронским 
часописима за хумор и сатиру Етна и Носорог. 
Објавила је две збирке афоризама У слободном 
оквиру (1998) у издању Ошишаног јежа и Много 
речи о мало сутра (2002) у издању Гее Београд 
. Њени афоризми су објављени у неколико 
антологија. Добила је награду „Вршачко перо“ на 
књижевном конкурсу за афоризме. Пише и поезију. 
Песме су се појавиле и Ковинама и зборницима 
Вршачког књижевног клуба и других градова.

У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ОДРЖАНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

РЕД ПЕСМЕ – РЕД АФОРИЗМА
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О награђеним радовима одлучивала је Комисија у саставу:
Доц. др Тања Недимовић, психолог - председник комисије
Весна Станков, етнолог - члан комисије
Драган Спасић, дипломирани керамичар - члан комисије
Мр Томислав Сухецки, академски сликар, члан комисије
Видосава Мојсин Раушки, ликовни педагог - члан комисије
Сара Танасковић, дипломирани фотограф - члан комисије
Маринел Цуцуљ, дизајнер - члан комисије

56. МАНИФЕСТАЦИЈА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ЗА НАГРАДУ СЛИКАРА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА 2015.

ФОТОРЕПОРТАЖА

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Прва награда
Андреа Веселиновић         Назив: Луди шеширџија
Техника: суви пастел          Димензије: 29х40 цм
Гимназија Борислав Петров Браца
Ликовни педагог: Невена Кнежевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Награда КОВ-а
Јована Сарић                     Назив: Мртва природа              Техника: оловка             Димензије: 29х40 цм         Ликовна радионица Милојевић, Вршац
Ликовни педагог: Благоје Милојевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОМЛАДИНСКОГ УЗРАСТА (18 - 25 ГОДИНА)
Прва награда 
Филип Даћевац            Назив: Деца сањари бр. 1
Техника: пастел и акрилне боје
Димензије: 55х55 цм

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОМЛАДИНСКОГ УЗРАСТА (18 - 25 ГОДИНА)
Друга награда
Александра Попов                               Назив: Бикови
Техника: пастел                                      Димензије: 30х21 цм
Индивидуални рад

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Друга награда
Алена Делкић             Назив: Репетиција у композицији
Техника: комбинована                Димензије: 28х20 цм
Гимназија Борислав Петров Браца
Ликовни педагог: Невена Кнежевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Трећа награда
Ина Бакалас                           Назив: Шаре Балкана
Техника: темпера                  димензије: 35х25 цм
Гимназија Борислав Петров Браца
Ликовни педагог: невена Кнежевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Четврта награда
(награда Културног центра Вршац)
Александар Драганов
Назив: Шума
Техника: фломастер
ШОСО Јелена Варјашки
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56. МАНИФЕСТАЦИЈА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ЗА НАГРАДУ СЛИКАРА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА 2015.

ФОТОРЕПОРТАЖА

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Награда КОВ-а
Јована Сарић                     Назив: Мртва природа              Техника: оловка             Димензије: 29х40 цм         Ликовна радионица Милојевић, Вршац
Ликовни педагог: Благоје Милојевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОМЛАДИНСКОГ УЗРАСТА (18 - 25 ГОДИНА)
Друга награда
Александра Попов                               Назив: Бикови
Техника: пастел                                      Димензије: 30х21 цм
Индивидуални рад

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОМЛАДИНСКОГ УЗРАСТА (18 - 25 ГОДИНА)
Трећа награда
Драгана Милутинов           Техника: туш        Димензије: 46,5х14,5 цм
Академија лепих уметности, Београд
Ликовни педагог: Ружица Бајић Синкевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Четврта награда
(награда Културног центра Вршац)
Александар Драганов
Назив: Шума
Техника: фломастер
ШОСО Јелена Варјашки

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА (15 - 18 ГОДИНА)
Награда Градског музеја Вршац
Иван Чебзан
Назив: Плакат
Техника: комбинована
Димензије: 29х40 цм

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОМЛАДИНСКОГ УЗРАСТА (18 - 25 ГОДИНА)
Четврта награда (награда Културног центра Вршац)    
 Драгана Милутинов     Димензије: 41,5х29,5 цм
Академија лепих уметности, Београд     Ликовни педагог: Ружица Бајић Синкевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОМЛАДИНСКОГ УЗРАСТА (18 - 25 ГОДИНА)
Награда ЦЕФИКС
Драгослав Зарић
Назив: Пандорас зипер
Техника: оловка
Димензије: 30х21 цм
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MAGYAR TÜKÖR
A NEMZETI GYÁSZNAPON AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

Koszorúzás Eleméren
Október 6-án, az aradi 

vértanúk emléknap-
ján, nemzeti gyászna-

punk alkalmából Eleméren,-
Kiss Ernő honvédtábornok sír-
jánál és a helybeli Szent Ágos-
ton-templomban került sor a 

vajdasági magyarság központi 
megemlékezésére.

A megemlékezés gyászmi-
sével kezdődött, melyen jelen 
volt Kiss Nándor bánáti refor-
mátus esperes is,melyet msgr. 
Gyuris László nagybecskereki 
plébános celebrált.

A gyászmisét követően a 
nagybecskereki Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület képvi-
selői elhelyezték a kegyelet vi-

rágait a templom homlokzatán 
levő emléktáblára.

A emlékező közösség előtt 
dr. Pintér Attila, Magyarország 
belgrádi nagykövete és mgr. 
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke alkalmi beszé-

det mondtak. A nagykövet ki-
emelte, hogy az aradi vértanúk 
küzdelme összekovácsolta a 
nemzetet, mely ha összefog 
erős és megmaradó tud lenni.

A megemlékezés Kiss Ernő 
sírboltjának koszorúzásával zá-

rult. A kegyelet virágait elhelyez-
te Magyarország Kormány ne-
vében dr. Pintér Attila belgrá-
di nagykövet és Szász Kriszti-
án titkár, a Miniszteri Elnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárság 
nevében Pirityiné Szabó Judit 
főosztályvezető és Mucsi Géza 
osztályvezető, mgr. Hajnal Jenő, 
a Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke, a Vajdasági Magyar Szövet-
ség nevében Pásztor István, Du-
dás Károly és Bús Ottó, dr. Győri 
Lukrécia, dr. Vickó Ferenc és Csí-
kos László, a VMSZ turimussal-, 
egészségüggyel és szociálpoliti-
kával megbízott államtitkárai, 
a Szent György Lovagrend hor-
dozói, Csonka Áron, a VMDK el-
nöke, Begaszentgyörgy, Zenta, 
Kishegyes, Csóka, Magyarcser-
nye és Topolya önkormányza-
tai, Muzslya helyi közössége, a 
VMSZ muzslyai, nagybecske-
reki, lukácsfalvi, erzsébetlaki, 
nagykikindai, begaszentgyör-
gyi, törökkanizsai, óbecsei, csó-
kai, magyarcsernyei és belgrádi 
szervezetei, a VMDK nagybecs-
kereki és muzslyai tagozata, a 
Muzslai Petőfi Sándor MME és 
a muzslyai Nők Klubja. 

 BORBÉLY TIVADAR

Boldog Bogdánffy Szilárd 
vértanú püspökre emlé-

keztek szülőfalujában, Feke-
tetón (Crna Bara) október 3-án.

A program Rózsafüzér 

imádsággal kezdődött, majd 
ünnepi szentmisével folytató-
dott, amelyet msgr. Fiser János 
általános helynök mutatott be 
oltártestvéreivel: Hajdu Sándor 

bírósági helynökkel, Sóti János 
SJ törökkanizsai plébánossal, 
Pósa Gyula sándoregyházi (Iva-
novo) plébánossal és Király Ti-
bor kisoroszi plébánossal.

Az ünnepi szentmise kere-
tében Majdán, Rábé és Orosz-
lámos hittanosai – akiket Mol-
nár Rózsa lelkipásztori kisegí-
tő készített fel – szavaltak és 
énekeltek. A kisoroszi (Rusko 
Seo) gyermekek két csoport-
ja is fellépett. Talpai Ildikó ta-
nítványai énekkel, míg Berta 
Irén diákjai alkalmi színdarab-
bal mutatkoztak be.

Az alig félezer lakost szám-
láló Feketetó lakosainak kb. a 
fele katolikus, a hívek lelki gon-
dozását a közeli Csókáról látja 
el Hajdu Sándor plébános. A ki-
csiny észak-bánáti falu Boldog 
Bogdánffy Szilárd mellett még 
két papi hivatást adott a Nagy-
becskereki Egyházmegyének:-
Király Tibort 1988-ban, Masa 
Tamást 2003-ban szentelték 
pappá.

MUZSLYÁN IS AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK

Alkalmi műsor 
a Petőfiben
A muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 

szervezésében október 6-án, az aradi vértanúk kivégzé-
sének évfordulója alkalmából alkalmi műsorra került sor. 
A műsor kezdete előtt - Muhi Dániel szavalatát követően 
-Muzslya helyi közösség tanácsának tagjai, a VMSZ helyi 
szervezete és a művelődési egyesület képviselői megko-
szorúzták Petőfi-mellszobrát.A megemlékezés- a hely-
beli Atlantic együttes jóvoltából - a Himnusz eléneklésé-
vel kezdődött, mely után az alkalmi műsorban felléptek a 
muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola tanulói, Molnár 
Lábadi Csilla és Margit Márta szavalók, Muhi Dániel szó-
ló- és népdalénekes, valamint a művelődési egyesület ve-
gyes kórusa és citerazenekara. Az alkalmi műsor a Szózat 
eléneklésével zárult. BORBÉLY TIVADAR

FESTŐK TALÁLKOZÓJA A NAGYBECSKEREKI PETŐFIBEN

VI. B. Szabó György 
festőtábor
Szombaton a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődé-

si Egyesület nagytermében immár hatodik alkalommal 
rendezték meg a B. Szabó György festőtábort. A festők ta-
lálkozójának a szervezője az Art klub volt.

Meleghy Zsuzsanna az Art klub vezetője nyilatkozott 
lapunknak.

- Ma huszonöt részt-
vevője van ezen festé-
szeti tábornak. A vendé-
gek Vajdaság több tele-
püléséről érkeztek. A fes-
tészet mellett selyem fes-
tés és decoupage techni-
kát is használnak a művé-
szek. Ahogy látom szép fest-
mények készülnek. Az elkészült 
festményeket az Egyesületünknek 
ajándékozzák a résztvevők és  mi szokásainkhoz híven a kö-
vetkező évben, a festőtábor alkalmával ki is állítjuk azokat.

 »  Az alkalmi műsor

25
 résztvevő a festészeti 

táborban

vajdasági magyarság központi „
Az aradi vértanúk 
küzdelme 
összekovácsolta a nemzetet, 
mely ha összefog erős és 
megmaradó tud lenni.

 » Szentmise 
az eleméri 
templomban

 » A VMSZ nevében Pásztor István, Dudás Károly és Bús Ottó koszorúztak

 »  Kiss Ernő kriptája

 »  Készülnek a festmények

Boldog Bogdánffy Szilárdra emlékeztek

NAGYBECSKEREKI PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI 
EGYESÜLET

Szüreti bál
A nagybecskereki „Petőfi” MME 2015. október 24-én 

, 20 órai kezdettel hagyományos Szüreti bált ren-
dez. A jó hangulatot a „Buzogány” együttes biztosítja. 
Belépő díj 600 dinár személyenként (vacsora, rövid ital 
és kávé).
Jegyek elővételben a „Petőfi” MME-ben minden nap 9-13 
óráig, vagy pedig a 023/562-164 és 060/523-7231 telefon-
számon igényelhetők.  
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА
Продајем трособан стан у 

центру Вршца може и замена за 
мањи стан. Цена по договору. Тел. 
2836-508.

Кућа за продају у Рајачићевој 
17, Вршац. Тел. 060/033-90-01.

Продајем кућу у Првомајској 
улици, у Вршцу. Тел. 061/624-56-32.

На продају кућа у Вршцу, 
Никите Толстоја улица (бивша 
Љубљанска). Тел 064/854-69-52.

На продају кућа у Стевана 
Немање. Тел. 066/30-50-70.

Продајем кућу у Хероја Пинкија 
211. Тел 023-26-49-87.

Продајем воћњак 46 ари и 
јункерсов котао за централно 
грејање 24 kw. Тел. 833-524.

Кућа на продају Виноградарски 
пут 4, брег. Тел. 013/832-501.

На продају два нова 
двоипособна стана, 67m2 и 78m2, у 
центру, Дворска 3. Тел: 063/684 040 

На продају пословни простор, 
95m2 , ново, у центру, Дворска 
3, изнад Рајфајзен банке. Тел: 
063/684 -040

На продају двособан стан 
у Павлишу, стан се налази у 
стамбеној згради, у центру 
села поред амбуланте. Цена по 
договору.Тел. 2891-372 и 060/36-
36-226.

Купујем стан у Новом Саду. Тел. 
064- 444-64-10.

Продајем укњижен плац у 
Маргитском насељу (Вршац) 
300m2, повољно. Тел. 400-121

На продају двособан 
комплетно реновиран стан од 64 
m2. Стан има централно грејање, 
две терасе и подрум. Зграда има 
лифт. Стеријина улица иза Хотела. 
Тел. 064/833-50-62.

На продају старија кућа код 
Уче. Тел. 064/833-50-62. 

Продајем или изнајмљујем 
кућу са двориштем близу центра 
Вршца. Тел. 064/800-23-48.

На продају кућа са две засебне 
стамбене јединице (50  и 89 
m2) улица Брегалничка 1А. Тел. 
063/307-257.

Хитно на продају кућа са 
започетим локалом . Цена 50.000 
евра, није фиксна. Тeл. 069/512-
12-04.

Купујем пољопривредно 
земљиште у КО Вршац, на вечито. 
Тел. 063/551-403.

На продају нова спратна кућа, 
три етажне целине, сваки улаз 
посебно. Једна целина 150m2, друга 
90 m2 и трећа 90 m2. са три гараже 
за 5 аута, централно грејање, 
плин, струја, вода, канализација, 
телефон, кабловска, интернет. 
Парцела 10 ари, све укњижено. 
Тел. 064/154-72-98.

На продају викендица 88 m2, 
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5 
ари плаца. Опремљена, видео 
надзор, аларм, демит фасада, све 
ограђено. Повољно. Тел. 069/396-
19-54.

На продају кућа у Великом 
Средишту на 15 ари плаца, кућа 
100 m2 и још нус просторије. У 
главној улици на лепом месту. 
Тел.069/19-54. На продају кућа на 
Гудуричком путу 64m2, на плацу 
од 41 ара, струја, вода, виноград, 
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.

Продајем кућу у Горанској 
улици код „Виле брег“. Тел. 
066/955-73-74.

У Панчеву код стоматолошког 
факултета студенткињама издајем 
једнособан стан од 40 m2, лифт, 
комплетно опремљен, телефон, 
кабловска, централно грејање, 
клима. Тел. 065/40-11-886.

Продајем нову кућу 71 m2 
и стару кућу 70 m2 ,  у улици Југ 
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508 
и 830-853

Продајем плац 1100 m2 
на вршачком брегу, између 
„Славише“ и Куле, грађевинска 

зона, вода, струја, телефон, 
млад виноград и разно воће. 
Тел. 063/551-403.

Кућа на продају или 
замена за стан уз доплату, 
кућа се налази у улици Другог 
октобра 83. Такође, на продају 
и плинска пећ. Тел. 2824-042 и 
064/51-06-906.

На продају кућа са две 
засебне стамбене јединице 
(50+80m2) у улици Брегалничка 
1а. Тел. 063/307-257.

Продајем или мењам за 
стан, викендицу са 7 ари плаца 
са воћњаком, на потезу Козлук 
(вода, струја). Површина 
викенд куће 51 m2 + 40 m2 
поткровље + гаража. Тeл. 
063/429-569.

Продајем кућу 100 + 50 
m2 две целине, у Југ Богдана, 
нова градња, одмах усељива 
без улагања. Два ланца земље 
потез Јарак и шиваћу машину 
„Багат“. Тел. 064/186-52-44.

Продајем викендицу у 
Делиблатском песку, код 
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца, 
легализовано, вода, струја. 
Тел. 064/227-48-17 и 013/851-
066.

Кућа на продају у Вршцу, 2. 
октобра 83. Тел. 832-864.

На продају кућа старије 
градње у Вршцу, Хероја 
Пинкија 72. Тел. 064/144-34-32.

Продајем кућу 160 m2, у 
Избишту, на 53 ара плаца. Тел. 
869-116 и 063/85-73-135.

На продају плац од 12 
ари код фабрике „Моја вода“ 
у Месићу и плац од 22 ара у 
центру Уљме. На оба плаца 
вода, струја, плин, телефон и 
асфалтни пут. Тел. 064/047-55-
24.

На продају нов трособан 
стан, 70 m2, преко пута  
Гимназије (интернет, клима, 
интерфон, кабловска, 
паркети...). Тел. 063/869-16-52.

Продајем двособан стан 
код Аутобуске станице у 
Вршцу, може и намештен. 
Цена 25.000 евра, није фиксна. 
Тел. 060/0722-005.

Продајем легализовану 
викендицу, вода, струја, 
40 m2, веранда и плоча за 
даље грађење у приземљу.  
Код табле „ Трујино насеље“, 
поред пута, супер за ловце, 
риболовце. Тел. 069/799-853.

Продајем у Панчеву 
укњижену кућу- стан 67 m2, 
у близини школа, болнице, 
Беовоза, аутобуске и центра. 
Тел. 063/75-79-722 или 064/13-
23-663.

На продају кућа 110 m2 у 
Иве Андрића 10, Вршац (код 
помоћног стадиона) Тeл. 
064/411-99-94 и 062/27-19-52

Продајем стан 46 m2 , у 
Вршцу Вука Караџића 4,  2. 
спрат, парно грејање, клима, 
телефон. Тел. 852-252 или 
064/665-88-91.

Продајем кућу 100m2,  у 
Вршцу, Улица Јоргована 18. 
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.

Продајем кућу у Павлишу, 
Улица С. Стефановића 1А, на 
плацу од 5 ари, куће је 150m2 
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или 
838-915.

На продају кућа на 7 ари 
плаца, у Вршцу Страхињића 
Бана 6. Тел. 013/806-627 и 
013/837-472.

На продају плац од 1.140 m2 
у Ловћенској улици и њива  од  
61 ари, у потезу Слатина. Тел. 
064/425-29-55. 

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.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

Продајем кућу у Новом 
Саду, Ветерник, површине 
250м2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500м2 додатно башта 
500м2. Цена 50.000 евра. Тел. 
064/33-33-157.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

У Београду издајем 
комфоран стан42 m2. у згради. 
Тел. 011/61-44-533. 

Издајем комплетно 
намештену гарсоњеру на 
Војничком тргу. Тел. 064/186-
50-49 и 064/481-14-53.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру, изнад робне куће, са 
централним грејањем. Тел. 
064/51-52-245.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са засебним 
улазом. Тел. 064/393-17-17 и 
013/931-258.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру 

Вршца. Тел. 062/80-98-613.
Издаје се локал у Стеријиној 

улици број 53, може и продаја. 
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен 
стан у центру града. Тел. 
064/186-50-41 и 064/481-14-53.

Издаје се соба за ученице 
близу Педагошке школе, 
има централно грејање. Тел. 
013/834-065 и 064/296-02-85.

Издаје се стан 30 m2 у 
Мирјеву3, Звездара, у 
Бограду, потпуно намештен 
и опремљен, нова зграда (тв, 
клима, машина за веш...) 
близу почетне станице многих 
аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

У Панчеву код Стоматолошког 
факултета, издајем 
студентима једнособан стан 
40 m2, комплетно опремљен, 
кабловска, телефон, 
централно грејање. Тел. 
065/40-11-886.

Издаје се двособан намештен 
стан,  Првомајској улици, 
студентима и ученицима. Тел. 
063/77-17-350.

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, 
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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
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.
Радим ситне кућне поправке. 
Цена повољна. Тел. 062/538-
838 и 063/292-177
Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177
За продају две веш машине 
Горење и  ЕИ Ниш. Исправне. 
Тел 064/429-06-14.
Продајем пластични чамац од 
фибер пласта, 3,10 м дужине, 
добар. Тел 064/429-06-14.
Продајем три женска бицикла 
(2 пони, 1 тркачки) по цени 
2.000. потпуно исправни. Тел. 
064/186-52-44.
 

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   
Продајем аутомобил 

марке „Тавриа“ 1991. 
годиште, уграђен плин, 
регистрован до септембра 
2015. Ауто је у изванредном 
стању, гаражиран. Продајем и 
делове за „Тавриу“ и комплет 
мотор са мењачем за Фићу. 
Тел. 064/991-22-21.

На продају југо45 са 
уграђеном куком у одличном 
стању. Цена 300 еура. Тел. 
2891-209.

Продајем Мазду 626, 1997. 
годиште, регистрована до 
марта 2016. Тел. 2891-209.

Мерцедес дизел 190 д на 
продају. Тел. 065-835-82-50.

Продајем опел корсу АЦЦ 
1100 кубика, 1990. годиште, 
регистрована, у солидном 
стању, цена 500 евра. Тел. 
064/18-65-244.

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

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1034
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.

Радослав Миленковић - Доћа
16.10.2003. - 16. 10. 2015.

Заувек у сећању
Пријатељи
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Вршац је недавно прославио 71. годину од ослобођења у Другом светском рату. Тим поводом, “Вршачка кула” ће у наредним бројевима објављивати 
делове из књиге “Вршац у слободи”.

Посвећено сенима синова 
ГРАДА ВРШЦА
и синова братског
СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА
палим за 
ОСЛОБОЂЕЊЕ
народа 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

ОКОВАНИ ДАНИ
Прасак пушака на ватинском путу. Предаја града. 

Узнемиреност. Једна армија коју су вође издале 
повлачи се. Grossdeutсchland- дивизија умаширала је у 
Вршац да унесе у овај град идеју да постоји једна нација 
чији су припадници рођени да господаре над другим 
народностима. Један нација која је тврдила да тражи 
своје место под сунцем, застрла је многим народима 
сунчане зраке сматрајући да само она има право да се 
греје на сунцу. 

Тога дана последњи пут је сунце слободе прешло 
преко неба над Вршцем и настали су дани патње и 
невоље.

Стрељања и шиканирања Срба, Јевреја и свега 
напредног елемента следило је сваког дана.

Пиштала је сиротиња, а из писка рађао се отпор. 
Неподесно земљиште није пружало могућности за 
акције широких размера. Ипак се покрет осећао и 
фашисти поред тако многобројне пете колоне као 
што је био немачки живаљ у Банату, нису се осећали 
сигурнима.

 Дојучерашњи „лојални„ грађани Југославије, који 
су врло добро познавали све оно што је напредно у 
граду, такмичили се у томе ко ће више проказати своје 
дојучерашње познанике и суграђане.

Падају жртве на вешалима.Падају жртве изрешетане 
непријатељским куршумима. Али непријатељ не може 
ни обећањима, ни претњама, ни убијањем да придобије 
становништво, па ни његове симпатије.

Све то изазива још масовније репресалије, још тежи 
притисак. Тежина притиска преноси се на слободоумну 
и напредну омладину. Следе прогони, одвођење у 
логоре у Панчеву и Бечкереку, одвођење на рад или  
у интернацију у Немачку, а један део завршава своје 
младе животе пред цевима фашистичких пушака или 
на вешалима. Мало ко лежи у постељи сигуран да ће у 
миру дочекати сутрашњи дан.

Падају првоборци, пада и иницијатор народно-
ослободилачког покрета у Војводини народни херој 
Жарко Зрењанин. Редови су проређени. Непријатељ 
се не задржава само на мерама против појединаца или 
група. Он убрзо преузима мере против целог народа.  
Систематски се пљачка народна имовина. Понижава се 
достојанство човека.

Поробљени град, као и цео поробљени народ, 
стење под притиском, али се не предаје. Слабији 
карактери појединаца се ломе. Прилазе окупатору 
и постају његове слуге. Ствара се рафинирани план 
и систем економског експлоатисања. Из града се 
односи скоро све за немачку војску и становништво у 
Немачкој. Исхрана становништва постаје све слабија, 
али на другој страни, испод рушевина, на згариштима, 
на местима где су фашисти мислили да је све уништено 
и да нема ништа диже се поново отпор. 

Нова изненађења.... Партизански напади.
Партизански одреди, до тада слаби у Банату, постају 

активнији и бројнији. Из Срема је прешао Сенко.
Дезертирање фолксдојчера доведених из Румуније 

с намером да се од њих створедобровољци СС 
дивизије. Често се блокирају улице у Вршцу, врши се 
легимитисање људи и преметачине по кућама да би се 
пронашли одбегли „добровољци“.

Догађаји се нижу муњевитом брзином. Мај, јуни, 
јули... Још увек покушавају фашистички окупатори да 
се приказују као снажни. Надуто причају добровољци 
банатске  Принц Еуген – дивизије о својим „јунаштвима“ 
против голоруких стараца, жена и деце. „Победа је 
наша“ понављају они да би охрабрили сами себе. 
Заваравају се причама о тајном оружју које треба да 
оствари њихову победу.

Немачка полиција повукла се у градове. Партизани 
крстаре по суседним селима. Људи у црним и 
зеленим униформама, толико силни и јуначки када су 
противници голоруке жене, изнемогли старци и нејака 
деца, стрепе кад чују име партизани спремни су на 
бежање, али и на предају. 

Крајем августа 1944. партизани се приближавају 
самом граду. У Банатском каменолому у Вршцу 

разоружавају стражаре који дрхте, а командир страже 
СС-овац, што значи добровољац у немачком нападу за 
освајање света, користи помрачину и побегне у град.

Између шуме и града постоји већ дуже времена 
чврста веза. Курири преносе обавештења и наредбе. 
Формира се народно-ослободилачки одбор.

Окови се мање осећају. Црни дани су сада све мање 
црни...

Остаје још само питање да ли неће фашистички 
зверови завршити своју владавину масовним убијањем 
становништва. Али њима је изгледа важније да 
спасавају себе.

Окови се кидају, а над фашистичком тиранијом 
спушта се завеса.

ОСЛОБОЂЕЊЕ ВРШЦА
Пао је Темишвар. Пала је Дета. Руске трупе приближавају 

се југословенској граници. Затим застој, напето ишчекивање, 
страх и непријатељска вест: Руси неће прелазити 
југословенску границу. Само у једној маленој кући недалеко 
зграде где је смештено пар хиљада немачких војника седи 
пет људи који знају да ће наши партизани и црвеноармејци 
за кратко време прећи у напад.

„Чапајев је био у Дети и успоставио везу са руском 
војском. Ми ћемо за кратко време бити слободни“ саопштава 
један од другова.

Лица су озарена, крв узбуркана. Праве се планови. 
Лепљење плаката, писање парола, то је сада ситан и скоро 
незнатан посао. Треба се спремати да се дочека слобода. 
Треба предвидети све могућности. 

Победа је ту. Народно-ослободилачки покрет расте као 
подземна река, буја, само што није огромном снагом разбио 
препреке и избио на површину. Фашисти осећају тутњаву 
испод својих ногу, гледају на све стране тражећи спаса. 

Они који су исповедали да немачки народ буде господар 
над свим народима, спремали су кола са арњевима, 
паковали се и полазили на пут којим су пре 200 година 
дошли у ове крајеве.

И док је за њиховим трагом полако падала прашина, кроз 
град је прострујала вест да су руске трупе код Јаше Томића 
прешле границу и да се 3. украјински фронт као лава слева 
друмовима и путевима на земљиште поробљене Југославије. 
У зграду Тамиш-бегејске војне задруге улазе фашистички 
војни и државни функционери да провере тачност ове 
невероватне вести, која се чула путем телефонске везе. 
Покуњени излазе из зграде. Чувени шеф Гестапоа Едер 
спрема се за полазак. Још се последњи шета пред зградом у 
којој је мучио и терорисао људе. Са митраљетом у руци седа 
у аутомобил остављајући за собом недела, многи злочин, а 
носећи са собом немирну савест и страх који ће му на путу 
бити верни сапутници.

Шеф полиције и председник остају да предају град.

На железничкој станици седи нестрпљиво један ћелав 
поп седе браде. То је вођа љотићеваца Рада Пауновић. И он 
се склања од својих дотадашњих дела одлазећи са својим 
фашистичким сарадницима.

Први октобар купао се у сунцу и радосним лицима 
дотада поробљених становника Вршца.

„С које ће стране доћи?“
„  Да ли ће нас тући топовима?“ 
„ Хоће ли се Немци бранити или ће предати град?“
Намрштена лица немачких војника који пакују и товаре 

ствари не брину ни мало становништво које сваког часа 
очекује ослободиоце.

А онда мало разочарење, па и зебња. Нико се није 
појавио. На зебње, исчекивање, радост, осмехе и наде пушта 
се полако тама, али свежина октобарске ноћи не расхлађује 
угрејане духове. Народно-ослободилачки одбор састао се 
тог дана и донео потребне одлуке о првим одредбама. Први 
оглас одбора је састављен и дат у штампу.

Потмула тутњава минираних мостова и пруге, па делова 
железничке ложионице шири се по ноћној тишини, збуњује 
људе и ствара уверење о артилериском двобоју двеју војски.

Свануће после ноћи у вароши која није спавала. Пуцање 
пушака и митраљеза. Немци, некада поносни и самоуверени, 
повлаче се у групицама разбијени, не знајући куда би и шта 
би. За кратко време појављује се групица људи одевених у 
одело на које око вршачких становника није навикло.

А с друге стране неки боси, отрцани људи, наоружани 
и смели. Совјетски војници и партизани корачају улицама 
нашег града мирно, без страха, подигнута лица – с једним 
јединим питањенм : „ Где Германи?“

Непријатељ се повукао у немачки крај вароши и брани 
се из католичке катедрале. Немачки командант СС-трупа, 
одлучио је да град брани са висине торња катедрале који 
доминира градом. Руска артилерија одушевљава раздрагане 
становнике Вршца, који са руским војницима осматрају 
дејство артилеријских погодака на цркву претворену од 
немачких војника у тврђаву. 

Капије на кућама широм су отворене и гостољубиво 
позивају руске војнике. Домаћи и придошли се братиме. 
Топло, другарско понашање црвеноармејаца, још се више 
истиче после четворогодишњег притиска чизме надутог 
фашистичког војника. 

Све се више сужава круг око немачког команданта и 
његових војника. У градској кући већ ради први Градски 
народно-ослободилачки одбор, док поред зграде и 
преко самог крова лете артилериске гранатена последње 
фашистичко упориште. Родољуби су наоружани.

Најзад се последње упориште, увидевши узалудност 
отпора, предаје и град дише, први пут после четири године- 
слободно ваздух који мирише на барут и дим.

Болница се пуни рањеницима. Двадесет и два 
црвеноармејца положила су своје животе за ослобођење 
Вршца. Од Стаљинграда до Вршца прешли су 
толике километре да положе животе за своје 
другове и браћу. Без задржавања продужили 
су совјетски војници своју офанзиву против 
непријатеља, оставивши Вршац да у својим 
недрима чува кости оних војника који дадоше 
своје животњеза слободу Југославије и показаше 
како велики Совјетски Савез воли своју браћу 
Југословене. Ови гробови остадоше знак вечног 
пријатељства и братства запечаћеног крвљу.

Величанственом погребном поворком 
отпратио је Вршац погинуле совјетске војнике до 
места њиховог последњег починка.

Мирно почивају кости совјетских војника 
уграђене у темеље слободе овога града, а над 
градом шири крила 

С Л О Б О Д А.
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице Вршац, 
репортер „Вршачке куле“  фотографисао је 
мајке и њихове бебе. За  први осмех раду су 
позирале: Илдико Цветановић ћерка Невена, 
Наташа Дрндарски  и мала Дуња Грујић, 
Наташа Дупски  и син Ервин Кери.

A.Б.

ПРВИ 
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Наташа Дрндарски

Илдико Цветановић

Наташа Дупски
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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

ПРЕДРАЧУН ЗА 1858/9
Број  Расходи фл.кр.
             А. Уобичајени

Плате градских службеника и 
послужитеља 

а.  Градоначелник    1575           
     Градоначелник станарина  210
б.  први члан магистрата  945
ц.  за два члана маг. а 840 фл.  1680  
д.  за два секретара а 735 фл.  1470         
е.  за једног водитеља протокола 525      
ф.  за канцеларијске службенике и то 
      за два а 420 фл.   840             
      за два а 367 фл. и 50 кр.  735
г.  за једног градског адвоката  630
х.  за једног књиговођу   840
и.  за једног помоћника књиговође 525
к.  за једног благајника   840
л.  за једног контролора  735
м.  за једног благајника   630
н.  за једног официјала   525
о.  за једног помоћника  368
п.  за једног градског комесара  630
р.  за једног комесаровог помоћника 420
с.  за једног градског економа  525
т.  за једног градског инжењера 420

          Послужитељи 
у. за два послужитеља а 260фл. и 2,5 кр.          250
в.  за два егзекутора а 210 фл.  420 
Свега                    16013

ШКОЛА И НАСТАВА

У Вршцу постоје следеће школе:
1. Градска нижа реалка (1) са три разреда 

и осам учитеља  заједно са директором 
и катихетама који наизменично држе 
предавања. Школа има салу за цртање, хемијску 
лабораторију, физички кабинети библиотеку. 
Има уписаних 155 ученика,

2. Двогодишња ц.(арско) к.(раљевска) 
препарандија (2) са једним плаћеним учитељем 
од стране државе, учитељем дотираним од 
стране града, једним учитељем из реалке за 
наставу природних наука, те једним из основне 
школе за наставу музике. ради практичне 
наставе подигнут је расадник. Школа има 
тридесет шест кандидата-учитеља.

3. Троразредна теолошка школа (3) за Србе 
и једна за Румуне, са по два професора који 
су плаћени из српског народног фонда у 
Карловцима.

4. Осим ових, Вршац има још следеће народне 
школе:

а. Немачке: четворогодишња основна 
са вежбаоницом, школа за дечаке и једна 
четворогодишња школа за девојчице. настава 
се врши у једанаест просторија, а одржавају је 
девет учитеља и две учитељице две катехете. 
Школа има 1492 ученика  и то 834 дечака и 658 
девојчица.

АНдРИјА ВАсИћ  
Прилог монографији града Вршца  (13)

1853.
- Берба грожђа почела 

је 1. октобра и трајала је 
непрекидно цели месец. 
Била је то једна богата винска 
година без града и мраза и 
било је најлепше време од 
памтивека.

1854.
- 3. и 4. фебруара ка Панчеву 

и Земуну одмарширала су два 
батаљона ц. к. пешадијске 
регименте - велики принц 
Константин, заједно са р. 
корпусом, који су овде провели 
шест месеци.

- 17. фебруара стигла 
су у Вршац три батаљона 
пешадијске регименте 
Варшава са једниом батеријом 
топова, један од ових батаљона 
премештен је у околина места. 
Крајем марта саграђене су две 
велике интендантске пећи у 
дворишту управне службе и ту 
је печен хлеб за ц. к. војску.

- Градња темишварског пута 
приведена је крају усецањем 
брега код Моравице.

- Почетком мајастигао је 
овде ерцхерцог Албрехт, 
тадашњи цивилни и војни 
гувернер Угарске и Пеште. Он је 
одржао маневар уз присуство 
генерала Дегенфелда и Волфа 

са поменута три батаљона 
пешадије, једним батаљоном 
ловаца, једним батаљоном 
граничара из Беле Цркве. Десет 
дана касније одјахао је према 
Оршави. Крајем месеца маја 
са топовима и комором, ратно 
наоружане кренуле су трупе ка 
подунавским кнежевинама.

- Жетва, као и берба 
грожђа ове године биле су по 
приносима осредње, али вино 
је било добро и доста слатко.

1855.
- У мају је завршена градња 

панчевачког пута и истог 
месеца започета градња 
Лагерндорфског пута (ка 
Стражи).

- На путу из Влашке ка Бечу 
пројахала је овуда супруга 
грофа Коронинија, али је у 
Будимпешти умрла.

-18. августа наступила 
је необична хладноћа у 
Седмоградској (Ердељ, 
Трансилванија) и снег  је пао 
чак до Бокшана.

- У овој години у нашем крају 
појавила се по први пут болест 
грожђа и то тако јака да је 
скоро половина рода пропала; 
ипак, берба је била осредња, 
вино већином добро, понегде 
слатко.

- Време је ове године било  
врло влажно. Влажна зима, 
много снега, средње хладно, 
свуда ђубре без видљивог 
разлога; у пролеће много 
кише, у лето велика поплава и 
мало житарица.

1856.
- 5. маја Јохан Едуард 

кирхнер основао је у Вршцу 
прву штампарију, а 8. маја 
штампан је први отисак у 
Вршцу.

1857.
- 10. фебруара одржана је 

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

- Прошао је 13. јуни, који 
су многе незналице напето 
ишчекивале. такође нестао је 
постепено и глупави страх због 
могућег судара наше планете 
са великом кометом “Донати”, 
чија је последња појава била 
1556. године.

- 28. јуна посвећена је 
привремена црква, која је 
подигнута за време док се не 
сагради нова.

КришТОФ БАуМАН - ПрилОзи зА хрОНиКу ВршцА  (14)

(1) 
Подреалка или нижа реалка основана 

је 1852. године, била је зачетак данашње 
Гимназије.

(2) 
Немачка учитељска школа је била врло 

важан просветни завод за немце у банату 

и у њој се образовало више од 400 учитељ. 
у овој школи се поред теоријске наставе 
давао и велики значај практичном раду, 
тако да је школа имала свој расадник и 
воћњак. Ова школа је радила ос 1854. 
до 1871. године када се спојила са 
сегединском која је прузела њене ученике.

(3) 
Српско румунска богословија 

основана је 1822. године и радила 
је све до 1867. године. у њој су се 
за свештенички и учитељски позив 
школовали Срби и румуни.

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 17, број 268, 23. октобар 1991.

из рАТНЕ хрОНиКЕ

БриГЕ, хрАБрОСТ, ОБАВЕзЕ...

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 27, број 495, 2. новембар 2001.

СУСРЕТ ЂУРИЋ - МОНТГОМЕРИ

Покретима мобили-
зационих таласа одлазе 
и житељи вршачког 
краја - резервисти и 
добровољци. Одзив и 
једних и других је, кажу 
званичници, добар. 
Упућују се ратиштима у 
Хрватској, остављајући 
овде забринутост, 
понос, али и наду да ће 
повратак, без најгорих 
и лоших вести уследити 
ускоро,те да ће рат најзад 
- престати.

Обишли смо групе 
наших резервиста на 
просторима Богојева, 
Ердута, Бијелог брда, 

М а р и н а ц а . . . к а ж е 
Славко Милошев из 
Секретаријата Народне 
одбране. Пренели смо 
им поздраве из Вршца 
и дарове. Нису се 
много жалили на опште 
услове, али су, заједно 
са осталима, питали и 
тражили да се што пре 
почне са спровођењем 
у пракси слања замене. 
На ратиштима је 77 
вршачких добровољаца, 
старости у распону од 20 
до 50 година. Јављају се 
и старији, али се они не 
упућују на фронт.

Председник СО Вршац 
и савезни посланик, 
Милорад Ђурић, 18. 
октобра разговарао је 
са Вилијамом Монтго-
меријем, амбасадором 
Сједињених Америчких 
држава у Југославији. 
Теме разговора 
односиле су се на 
даљу демократизацију 
нашег друштва, односе 
у Федерацији као и 
даље развијање и 
јачање односа између 
Југославије и САД на 
темељу обостраних 

интереса у многим 
областима. Сусрет је 
организован у оквиру 
Групе пријатељства са 
САД чији је Ђурић пот-
председник, оформљене 
при Савезном 
парламенту. Иначе, 
Групе пријатељства 
организоване су ради 
успостављања боље 
комуникације и сарадње 
са бројним државама 
које имају своје званичне 
представнике у нашој 
земљи.

Ј.К.

Први човек Мини-
старства унутрашњих 
послова Републике 
Србије и потпредседник 
републичке Владе Ивица 
Дачић оценио је рад 
Полицијске станице 
Вршац највишом 
оценом, приликом 
радне посете Вршцу, 12. 
октобра. Пре сусрета са 
вршачким полицијским 
службеницима, министар 
је обишао Полицијску 
управу Панчево, као 
и Полицијске станице 

у Опову, Ковачици, 
Алибунару и Пландишту. 
Начелник Полицијске 
станице Вршац Живко 
Јовановић предао је 
рапорт министру Дачићу, 
а потом су заједно 
обишли одељења, у 
пратњи Милорада 
Вељовића, директора 
МУП-а, Звездана 
Радојковића, начелника 
ПУ Панчево и осталих 
сарадника.

Ј.Е.

Вршачка кула, инфо локал Медиа, година 37, број 830, 14. октобар 2011.

МиНиСТАр ПОлицијЕ иВицА ДАчић ПОСЕТиО ПОлицијСКу 
СТАНицу ВршАц

ПЕТИЦА ЗА РАД ВРШАЧКЕ 
ПОЛИЦИЈЕ

из СТАрОГ АлБуМА 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 9.колa

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

ТАБЕЛА
 
1 Оџаци  9 6 2 1 15 6 +9  20
2 Раднички (СМ) 9 4 4 1 10 7 +3  16
3 Дунав  9 4 3 2 11 6 +5  15
4 Цемент  9 4 3 2 14 10 +4  15
5 Бачка 1901  9 4 3 2 12 8 +4  15
6 Омладинац  9 3 5 1 9 5 +4  14
7 Раднички (НП) 9 4 2 3 10 11 -1  14
8 Сента   9 3 4 2 10 9 +1  13
9 Раднички (Ш)  9 3 4 2 7 7 0  13
10 ТСЦ   9 4 1 4 6 7 -1  13
11 Слога  9 3 3 3 11 12 -1  12
12 Железничар  9 2 3 4 11 13 -2  9
13 Борац (С)  9 2 2 5 12 12 0  8
14 Долина  9 2 2 5 7 12 -5  8
15 Банат  9 1 2 6 3 11 -8  5
16 Вршац  9 0 3 6 4 16 -12  3

Изабраници тренера Миће Субића 
су у једном од најслабијих издања 
ове сезоне доживели убедљив од 
последњепласиране Црвене звезде, 
што је изазвало нове потресе у клубу. 
После тренера Мирослава Бељина, 
који је оставку поднео након пораза у 

Новом Бечеју од Јединства (3:1), сада 
је клуб напустио и Давор Дамњановић. 
Доскорашњи спортски директор је 
свега три месеца био на функцији и 
његова оставка представља велико 
изненађење имајући у виду да је за 
време мандата умногоме допринео 

финансијској и организационој 
стабилности клуба. У наредном 
колу Вршчани на Градском стадиону 
дочекују лидера на табели Раднички 
из Зрењанина. Меч се игра у СУБОТУ са 
почетком у 15 часова.

У дербију зачеља јасно се видело 
због чега Вршчани и Зрењанинци 
заузимају два последња места на 
табели. Гледаоци на стадиону нису били 
награђени за долазак на трибине по 
лошем времену јер од доброг фудбала 
ништа нису видели. Изабранике тренера 
Бранка Савића одавно је напустио 
победнички дух, али је чудно да је у 
важном мечу у домаћем саставу било 
мало борбених играча који су показали 
жељу за победом. Оба тима су у првом 
полувремену играла изузетно опрезно и 
одговорно па је је забележен само један 
шут у оквир гола, када је Стојан Миловац 
загрејао дланове Стефановића. Гости 
су у наставку преузели иницијативу 
и у 67. минуту створили стопостотну 
шансу. Слободан ударац са десне стране 
извео је Крстинић, идеално је упослио 
Козића, али је нападач Баната смушено 
реаговао и опропастио зицер. Ипак, у 
следећој акцији Зрењанинци долазе до 
вођства, Мирков је одлично прошао по 
десној страни, добро центрирао, Козић 
је сјајно умирио лопту, али је Илкић у 

паду успео да избије лопту. Ипак, само до 
ноге Крстинића, који је мирно пласирао 
у празну мрежу. Вршчани су покушали 
да узврате, али постали су опасни у 
нападу тек кад се дефанзивац Ранков 

придодао нападу. У надокнади времена 
капитен Вршца је одлично шутирао, а 
Стефановић парадом сачувао мрежу и 
победу Зрењанинцима. 

ЗРЕЊАНИНЦИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА

КРСТИНИЋ ЗАКУЦАО ВРШЧАНЕ ЗА ДНО
ВРШАЦ – БАНАТ 0:1 (0:0)

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 9. колa
Будућност (А)  3:2  Партизан (У)
Динамо 1945  9:0  Младост (В)
Младост (О)  3:1  Слога (БНС)
Јединство Стевић  1:1  Црвена звезда
Југославија  2:1  Владимировац
Партизан (Г)  0:0  БАК
Борац (С)  2:2  Војводина

 
                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 9       8 1      0 25
2Младост (О) 9       8 0      1 24
3Будућност (А) 9       5 2      2 17
4Војводина 8       5 1      2 16
5Партизан (У) 8       5 0      3 15
6Слога (БНС) 9       5 0      4 15
7Вултурул 8       3 2      3 11
8Ц. звезда 9       3 1      5        10
9Борац (С) 8       2 3       3 9
10Јед. Стевић 8       2 2       4       8
11БАК  8       2 2       4 8
12Младост (В) 9       2 1       6 7
13Југославија 8       2 0       6 6
14Партизан (Г) 8       1 2       5       5
15Владимировац 8       1 1       6 4
16Раднички (Б) 0       0 0       0 0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 9. кола

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

ТАБЕЛА
1 Раднички Зр. 9 8 0 1 24 6 +18  24
2 Козара 9 7 0 2 20 5 +15  21
3 Будућност  9 6 1 2 16 12 +4  19
4 Јединство (БК) 9 5 1 3 22 14 +8  16
5 Јединство (НБ) 9 5 1 3 16 13 +3  16
6 Славиа  9 5 0 4 26 15 +11  15
7 Слобода  9 5 0 4 21 16 +5  15
8 Слога   9 4 1 4 14 11 +3  13
9 Раднички (С) 9 4 1 4 11 11 0  13
10 ЖАК   9 3 1 5 11 13 -2  10
11 Вш Унитед  9 3 1 5 13 18 -5  10
12 Раднички (К)  9 3 1 5 7 17 -10  10
13 Полет  9 3 1 5 12 30 -18  10
14 Младост (Л)  9 3 0 6 13 25 -12  9
15 Прол. (БК)  9 1 3 5 5 16 -11  6
16 Ц. звезда (РС) 9 1 0 8 7 16 -9  3

ФУД БА Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА, ЗОНА БАНАТ 9. КОЛО
ТУРБУЛЕНЦИЈЕ У ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДУ ПОСЛЕ ПОРАЗА У РУСКОМ СЕЛУ

ДАМЊАНОВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (РС) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 4:0 (2:0)

Проблеми: Славко Илкић (ФК Вршац)

Амбиције вршачког 
Клуба америчког фудбала 
“Динар Лавова” су сваке 
године све веће. Након две 
сезоне које су завршили 
као трећепласирана екипа у 
Другој лиги Србије, наредне 
сезоне имају жељу да се 
домогну једног од прва 
два места која воде у прву 
лигу. Управо из тог разлога 
решили су да доведу 
прво појачање за наредну 
сезону. Клуб је успоставио 
сарадњу са једним од 
најбољих српских тренера,  
Зораном Дамњановићем, 
дугогодишњем члану 

београдских “Вукова”, што 
као играча, што као тренера. 
Тренер Дамњановић је 
радио са неколицином 
српских клубова и до скоро 
је био селектор јуниорске 
репрезентације Србије. Клуб 
америчког фудбала је кренуо 
са радом и припремама за 
наредну сезону. Свако ко 
је заинтересован може да 
дође и да се опроба у  спорту 
са јајастом лоптом. Сви су 
добродошли, било да сте 
високи, нижи, мршавији или 
крупнији. Амерички фудбал 
је спорт који има позицију за 
сваки тим играча.

КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА “ЛАВОВИ” У НОВУ СЕЗОНУ УЛАЗИ СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ

ДАМЊАНОВИЋ ВОДИ “ЛАВОВЕ” У ВРХ

Убедљив тријумф у Новом Саду против Телепа довео је 
Вршчане на чело табеле Друге лиге Војводина. Изабраници 
Ненада Варађан, иако ослабљени неиграњем Везмара и 
Оровића, нису имали превише проблема са борбеним 
домаћинима чији су отпор сломили у другом полувремену. 
Изразито надахнути били су Радуловић са три и Марко 
Богдановић са два постигнута гола и њихова инспирација 
пресудила је у овом дуелу. У наредном колу Форум у 
Миленијуму дочекује новосадски Танго Лиман, меч се игра у 
недељу са почетком у 20 часова.

резултати 2. кола: Летећи Холанђанин - Апа Футсал 4:3, 
Србобран - Хајдук 8:2, Кикинда - Тврђава 2:4, Танго - Викинг 4:3.

ФУ ТС А Л

А М Е Р И Ч К И  ФУД БА Л

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНА

ПЕТАРДА ФОРУМА У НОВОМ САДУ
ТЕЛЕП - ФОРУМ 2:5 (1:1)
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Рукометаши Младости су убедљивим 
тријумфом против Радничког из Јаше 
Томић, потврдили да добру форму, 
учврстили се у врху табеле и са великом 
дозом самопоуздања очукују наредне 
мечеве. Изабраници тренера Бориса 
Каракаша су од самог старта утакмице 
преузели иницијативу, и захваљујући пре 
свега чврстој одбрани, успели да створе 
7 голова предности после 30 минута 
игре. У наставку је та разлика увећана 
захваљујући пре свега шутерском 
надахнућу првог стрелца меча Душана 
Раковића, који је чак 17 пута затресао 
мрежу Радничког. Ово је четврта победа  
Вршчана који у наредном колу гостују 
последњепласираном Кљајићеву. Меч се 
игра у недељу од 16 часова.

Резултати 5. кола: Потисје Плетекс 
(Ада) - Раднички (Шид) 31:25, Хајдук 
(Чуруг) - Војвода Степа 29:21, Нова Пазова 
- Срем (С. Митровица) 27:30, Беочин - 
Кљајићево 30:23, Црвенка 2 - Младост (Б. 
Јарак) 33:32, Славија (Н. Сад) - Сивац (21. 
октобра).

Табела: 1. Срем 10, 2. Младост 9, 3. 
Сивац 6, 4. Потисје Плетекс 6, 5. Нова 
Пазова 5, 6. Хајдук 5, 7. Беочин 4, 8. 
Војвода Степа 4, 9. Славија 4, 10. Младост 
ТСК 4, 11. Црвенка 4, 12. Раднички (ЈТ) 3, 
13. Раднички (Ш) 2, 14. Кљајићево 2 бода. Ефикасан: Душан Раковић (РК Младост)

ВРШЧАНИ УБЕДЉИВО СЛАВИЛИ У 5. КОЛУ ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

РАКОВИЋЕВ ШОУ
МЛАДОСТ - РАДНИЧКИ (Ј. ТОМИЋ) 39:25 (18:11)

РУ КО М Е Т

ЗАВРШЕНОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО 
СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ У СТОНОМ 
ТЕНИСУ

ТИЈАНА ЈОКИЋ 
ДОНЕЛА ЗЛАТО 

СРБИЈИ
Женска јуниорска 

селекција наше 
земље освојила 
је прво место 
на Отвореном 
првенству Србије за 
јуниоре у Врњачкој 
Бањи, савладавши 
Румунију са 3:1. 
Кључни поен за 
победу у спектакуларном финалу, Србији 
је донела Вршчанка Тијана Јокић, која је на 
читавом турниру демонстрирала сјајну игру. 
Резултатом 3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 3:11, 11:6) 
Тијана је успела је да савлада 40. јуниорку 
света Андреу Клапу, која је у Врњачку Бању 
дошла као носилац број један. Сем тога, Тијана 
је најбољу румунску јуниорку савладала и у 
појединачној конкуренцији у мечу за улазак у 
осам најбољих. У појединачној конкуренцији 
Јокићева је освојила бронзану медаљу, као и 
у конкуренцији парова са Драганом Вигњевић. 
Србија је На Сербиан Опену у Врњачкој Бањи 
у мушкој и женској конкуренцији укупно 
освојила 11 медаља.

Лако и убедљиво су Вршчани забележили 
прву победу ове сезоне надигравши Спартак 
у свим кошаркашким елементима. У највећем 
делу меча изабраници тренера Душана 
Гвоздића имали су двоцифрену резултатску 
предност, већ у четвртом минуту 17:4, у седмом 
26:8, и практично већ тада трасирали пут ка 
победи. Думић и Јеремић су тројкама најавили 
шутерско расположење, док су Суботичани 
са очајним процентом за три поена у првом 
полувремену (10-0 у првом периоду) и тек 
нешто бољим за два, имали и солидан резултат 
на полувремену с обзиром на блед почетак. 
У другој четвртини гости су поправили игру 
у одбрани а у нападу се разиграо Јанчикин. 
Спартак се два пута озбиљно резултатски 
приближио, у петнаестом (31:25), и у 18.минуту, 
(34:29), али је Вршац увек имао спреман 
одговор; најпре тројку Думића, а потом пет 
везаних поена Томашевића. Последњи пут је 
Суботичани су запретили у 24. минуту када је 
предност Вршчана спуштена на свега четири 
поена (46:42), а од тада домаћи улазе у серију која 
се није прекидала. Симовић је играо запажену 
улогу под оба коша и уз поменуте стрелце био 
најзаслужнији за остварен тријумф. Одличну 
ролу имао је млади Стефан Митровић, а у самом 
финишу је тренер Вршчана пружио прилику и 
Мунижаби, још једном изданку вршачке школе, 
који је погодио тројку са центра у последњем 
секунду меча. Најефикаснији у екипи Вршца 
Свислајон били су Думић са 19, Јеремић са 16 
Симовић са 14 и Томашевић са десет поена, 
а у екипи Спартака бољи од осталих били су 
Јанчикин са 18 и Станојевић са 11 поена.

Упркос убедљивој победи Душан Гвоздић 
није био задовољан.

-Однос према игри није био онакав 
какав ја желим и на томе ћемо морати 
много да радимо. Додуше, имали смо 
концентрацију за задатке које смо 
поставили у одбрани, где нарочито могу 
да похвалим своје центре, али бекови то 
морају да раде много агресивније, као и 
играчи са клупе, како би се изборили за 
већу минутажу. Надам се да ћемо извући 
поуке из ове утакмице, без обзира на то 
што смо је добили, јер са оваквом игром 
и енергијом у овој лиги, која је дуга, 
нећемо далеко стићи.

Резултати 2. кола КЛС: Беовук - 
Константин 75:86, Јагодина - Борац 70:113, 
Смедерево - Слога 89:65, Младост (Земун) 
- Војводина 73:75, Тамиш - ФМП 69:88, ОКК 
Београд - Напредак 78:68.

Табела: 1. Борац 2/0, 2, Смедерево 
2/0, 3. ФМП 2/0, 4, Вршац Свислајон 1/1, 
5. Напредак, 1/1, 6. ОКК Београд 1/1, 7. 
Војводина 1/1, 8. Спартак 1/1, 9. Беовук 1/1, 
10. Константин 1/1, 11. Слога 1/1, 12. Младост 
0/2, 13. Тамиш 0/2, 14. Јагодина 0/2.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

С ТО Н И  Т Е Н И С

ПОПОВУ 
КОРМИЛО ЖЕНСКЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

РУМУНИЈЕ
Мирослав Попов  именован је за селектора 

женске сениорске кошаркашке репрезентације 
Румуније. Попов последњих година ради у 
Румунији као тренер 
екипе Алба Јулија. 
Његов први задатак 
на новој функцији 
биће да покуша 
да ову земљу кроз 
к в а л и ф и к а ц и ј е 
одведе на Европско 
првенство, које ће 
се одржати 2017. 
године у Чешкој. 
Румунија се налази 
у групи Х са селекцијама Турске, Израела и 
Босне и Херцеговине. Истакнути стручњак 
је својевремено био и селецтор женске 
кошаркашке репрезентације наше земље. 
На Европском првенству у Француској 2001. 
године освојио је пето место, а 2002. на 
Светском првенству у Кини десето место.

КО Ш А Р К А

ТОПИЋ ТРЕНЕР 
БУГАРСКОГ 

АКАДЕМИКА
Зоран Топић, успешну кошаркашку 

каријеру наставља као први тренер 
Кошаркашког клуба “БК Академик Блутекс 
99” из Пловдива у Бугарској, који се, после 18 
година, поново такмичи у НЛБ - најелитнијем 
националном рангу такмичења.

Топић није једини из Србије у тиму 
из Пловдива. Са њим су и Петар Ламбић 
који је поникао и играо у Хемофарму и 
Бошко Јововић, искусни и прекаљени 
играч који годинама успешно наступа у 
многим клубовима, како код нас тако и у 
иностранству.

КОШАРКАШИ ВРШЦА СВИСЛАЈОН ОСТВАРИЛИ ПРВИ ПОБЕДУ У НОВОЈ СЕЗОНИ

ДАЛЕКОМЕТНОМ ПАЉБОМ ПО”ГОЛУБОВИМА”
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – СПАРТАК 87:67 (29:14, 12:20, 19:15, 27:18)

Кошаркашице Вршца 
Свислајон су на старту нове 
сезоне у Првој женској 
кошаркашкој лиги Србије 
доживеле убедљив пораз на 
гостовању Врбасу Медели. 
Вршчанке су у Врбас отишле 
са десет играчица и нису 
могле да пруже јачи отпор 
искуснијим противницама. 
Врбас је већ средином друге 
четвртине стекао двадесетак 
поена предности и практично 

већ тада решио питање 
победника. Најефикаснија у 
екипи Вршца Свислајон била је 
Марија Спасојевић са 13 поена 
и 6 скокова, а најкориснија 
играчица била је Марина 
Мандић (индекс 17) са 11 поена 
и 12 скокова. За утеху капитену 
Вршчанки је и податак да је у 
првом колу остварила највише 
скокова и тако заузела прво 
место на листи најбољих 
скакача лиге. 

Кошаркашице Вршца 
Свислајон ће у наредном колу 
у Центру Милениум угостити 
Спартак из Суботице. Меч се 
игра у НЕДЕЉУ у 17:30 часова.

Резултати 1. кола Прве 
лиге: Бор - Црвена звезда 
32: 94, Краљево - Радивој 
Кораћ 51:76, Раднички 
(КГ) - Војводина 90:105, 
Новосадска ЖКА - Шумадија 
(КГ) 67:77, Спартак - Студент 
61:53.

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ НА СТАРТУ СЕЗОНЕ
ВРБАС МЕДЕЛА - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 80:48 (22:10, 17:11, 23:15, 18:12)
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