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У близини депоније 
никла је зграда у којој ће 
бити регионални сортирно- 
рециклажни центар за смеће. 
Од марта 2014. године, 
када је постављен камен 
темељац за овај објекат, 
до данас завршени су сви 
грађевински  радови према 
европским стандардима за 
овакве центре. Следећи корак 
је куповина и инсталирање 
потребне опреме која ће 
бити набављена у сарадњи 
са потенцијалним партнером. 
Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац, 
његов заменик Владан Стајић, 
Јовица Заркула, председник 
СО Вршац,  и Љубисав Шљивић, 
директор ДП „Други октобар“ 
обишли су објекат сортирно-
рециклажног центра.

Објекат је  термоизолован, 
са комплетном 
инфраструктуром,  површине 
је 1.720 квадратних метара, а  
уређен је околни  асфалтирани 
манипулативни простор од 
око 4.000 квадрата, хидранти, 

који су неопходни за овакав 
објекат.

-Оно што се овде не 
види, а кошта вероватно 
једну половину укупне 
инвестиције, је  оно што је 
испод земље, комплетна 
инфраструктура, објашњава 
Шљивић . У инфраструктурне 
и грађевинске радове до овог 
тренутка  уложили смо 100. 
209.000 динара, већим делом 
средствима  „Другог октобра“, 
а мањим из буџета Општине 
Вршац. Око 25 милиона је 
уложено у саобраћајницу из 
буџета и још око 21 милион из 
средстава „Другог октобра“ да 
бисмо урадили повезивање са 
постојећим саобраћајницама. 
Сада тражимо партнера за 
набавку опреме за сортирање 
и рециклирање смећа. 
Већ смо у преговорима са 
потенцијалним партнерима 
из Румуније, који имају 
искуства у тој делатности.  У 
левој страни хале биће орема 
за прераду смећа органског 
порекла у неки енергетски 

производ, нефосилно уље, 
биће метан, гас, од којег ће се 
производити струја за потребе 
овог постројења, а продукт 
ће бити и чврсти остатак, који 
ће бити неутралан, инертан  и 
одлагати се на депонију.

Према речима Шљивића, 
када сортирно-рециклажни 
центар буде прорадио, 
садашња депонија, која 
заузима површину од  око 
24 хектара, биће довољна 
за потребе Вршца и околних 
општина Бела Црква, 
Алибунар и Пландиште у 
наредних стотину година.

Живковић је подсетио да 
је основна идеја била да се 
уклони садашња депонија за 
одлагање смећа које би се 
сортирало, прерађивало на 
савремен начин.

-Стручњаци тврде да више 
од 90 одсто смећа може да се 
рециклира, истиче Живковић. 
Продукти прераде би били 
искоришћени за производњу 
сировине, енергије, топле воде, а 
крајњи резултат био би нестанак 

постојеће депоније, какву 
данас видимо, како се то ради у 
европским земљама. Вршачка 
депонија је можда и најбоље 
организована депонија у Србији, 
јер смо је годинама опремали по 
најсавременијим стандардима. 
Сада нам је циљ да пуштањем 
у рад сортирно-рециклажног 
центра оваква депонија 
практично престане да постоји.

Према речима Живковића 
следећи корак везан за 
набавку опреме биће или 
тражење потенцијалног 
партнера кроз пројекте 
прекограничне сарадње, 
уз финансијску подршку 
фондова Европске уније,  или 
расписивањем  јавног позива 
за потенцијалне улагаче.  Он 
је подсетио да се сваке године 
велика средства издвајају 
из  општинског буџета за 
санирање и уређење дивљих 
депонија у граду и селима, 
а тај проблем био би решен 
кроз сортирно- рециклажни 
центар.

Ј.Е.

ЗАВРШЕН ОБЈЕКАТ  РЕГИОНАЛНОГ СОРТИРНО-РЕЦИКЛАЖНОГ ЦЕНТРА ЗА СМЕЋЕ

НАБАВКА ОПРЕМЕ У САРАДЊИ СА 
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРОМ 

Завршени грађевински радови на објекту сортирно- рециклажног центра

УСПЕШАН НАСТУП ВРШЧАНА НА 
МЕДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ  „КОФЕР 
СЛОВА“

ТРЕЋА НАГРАДА ЗА 
НАЈОРИГИНАЛНИЈУ  

ТУРИСТИЧКУ 
ПУБЛИКАЦИЈУ

Туристичка организација 
Општине Вршац (ТООВ) бележи још 
један успешан наступ у богатом 
низу презентација туристичког 
потенцијала града и Општине. 
Излагањем пропагандног материјала 
и публикација,  ТООВ је представио  
Вршац у најлепшем светлу  на 
Међународном фестивалу туристичких 
публикација „Кофер Слова“, одржаном 
од 14. до 16.октобра у Хотелу „Рубин“ 
у Крушевцу. Туристичкој организацији 
Општине Вршац припала је трећа 
награда за најоригиналнију туристичку 
публикацију. Најоригиналнија 
туристичка публикација била је  из 
Ивањице,  друго место припало је 
Горњем Милановцу, а трећа награда ТО 
Вршац и ТО Пожаревац.                            

На овој манифестацији, која од ове 
године има међународни карактер, 
у излагачком, али и такмичарском 
делу учествовало је 50 туристичких 
организација из Србије, као и гости 
из Бугарске, Словеније и Источног 
Сарајева. 

Изложени пропагандни материјал 
оцењивао је вишечлани жири, 
састављен од представника града 
домаћина и других градова Србије, из 
сектора туризма, новинара, дизајнера 
и посленика штампарске делатности.

Награде се додељују у 9 категорија, 
а пре додељивања учесницима се 
обратила чланица овогодишњег 
жирија, Весна Раца из Туристичке 
организације Србије.  Она је нагласила  
да је задатак жирија имао и лепе и 
тужне моменте, јер су неке публикације 
заслужиле његове позитивне оцене, 
а неке доводе до закључка да треба 
на њима да се ради, да су потребна 
улагања и да се не треба задовољавати  
до сада постигнутим резултатима. 

-То значи да треба Туристичким 
организацијама омогућити више 
средстава за израду пропагандног 
туристичког материјала, који је 
неопходан у квалитетној туристичкој 
промоцији градова и дестинација, 
сматра Раца.

Према речима Јасне Живковић, 
задужене за маркетинг и информисање 
ТООВ-а, критеријуми за доделу награда 
били су промоција и унапређење 
туристичких потенцијала, истицање 
аутентичности регије кроз публикацију, 
квалитет, оригиналност и изворност 
садржаја, оригиналност и креативност 
фотографија и квалитет штампе.  

Ј.Е.

Пројекат реконструкције 
зграде Конкордије и отварање 
Регионалног центра за очување 
културне баштине Баната 
добио је „зелено светло“ 
комисије Европске уније, која је 
констатовала да су испуњене све 
тачке уговора.   

- У Градском музеју била је 
Комисија из Букурешта која је 
ових дана обавила озбиљну 
контролу и констатовала да 
су све наше обавезе из овог 
пројекта 100 одсто остварене, 
објавила је Александра Панић, 
чланица Општинског већа за 
културу, на конференцији за 
медије, одржаној у Градској кући 
. Чланови комисије су задовољни 
новим руководством Градског 
музеја и самом реализацијом 
пројекта Конкордије. У оквиру 
овог пројекта, за који смо добили 
средства од Европске уније, 
између осталог требало је да се 
повежу школе и да се створи веза 
између културе и образовања, 
што је руководство Градског 
музеја и урадило. 

Пројекат реконструкције 
Конкордије и отварања 
Регионалног центра за очување 
културне баштине Баната вредан 

је милион евра, од тога је Општина 
Вршац финансирала 150.000 евра, 
остатак је дала Европска унија. 
Као и у већини пројеката, које 
финансира ЕУ, Општина Вршац 
је и овде обезбедила комплетна 
средства за извођење радова. 
Према правилилма ЕУ, средства 
ће вршачкој локалној самоуправи 
бити враћена јер је европска 

комисија проценила да је 
пројекат квалитетно реализован 
и да су испоштовани сви услови 
зацртани уговором. Општини 
Вршац требало би да буде 
враћено око 850.000 евра због 
успешно спроведеног пројекта 
Конкордије.

Реализација пројекта 
трајала је  од децембра 2010. до 

јула 2012. године. Урађена  је 
комплетна реконструкција зграде 
Конкордије од 1.665 квадратних 
метара, а изграђено је и још 
760 квадратних метара новог 
простора.

Тако је Вршац добио савремен 
галеријски простор каквим се 
може похвалити ретко који град 
и општина у Србији и региону, 
а овдашњи Градски музеј добио 
је, након много година, место 
за сталне поставке које ће 
изнети на светлост дана вредне 
експонате из богатог музејског 
фундуса. У згради Конкордије је 
и Регионални центар за очување 
културне баштине српског и 
румунског Баната. Реализован 
је и низ културних, научних 
и образовних активности, а 
потписан је и протокол о сарадњи 
са седам музеја из Србије и 
Румуније.

Панићева је истакла да је 
позитивна оцена Комисије 
Европске уније за Конкордију 
веома значајна, као и да ће бити 
знасчајна рефренца приликом 
аплицирања код европских 
фондова са новим пројектима, 
посебно из области културе.

Ј.Е.

НАКОН ОЗБИЉНЕ КОНТРОЛЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

ПОЗИТИВНА ОЦЕНА КОНКОРДИЈИ

Александра Панић: 
Комисија из Букурешта позитивно оценила пројекат Конкордије

Вршчани међу најбољима

Председник општине са сарадницима обишао сортирно- рециклажни центар
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ЗАСЕДАЛИ ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ

НА ДНЕВНОМ 
РЕДУ 

ШЕСНАЕСТ 
ТАЧАКА

Актуелни сазив Скупштине Општине 
Вршац заседао је 28. пут у четвртак, 
22.октобра. Ово издање „Вршачке 
куле“ било је закључено пре почетка 
седнице, због потребе штампања, тако 
да ће подробнији извештај са поменуте 
седнице бити у објављен у наредном 
броју. 

На дневном реду било је 16 
тачака.  Одборници су расправљали о 
доношењу Одлуке о другом ребалансу 
буџета Општине Вршац за 2015. На 
дневном реду било  је и доношње 
Одлуке о усклађивању оснивачких 
аката предузећа у друштвеној својини 
за комуналне делатности „Други 
октобар“ Вршац са Законом о јавним 
предузећима. Одборници су разматрали 
решења о давању сагласноти на Одлуку 
о повећавању основног капитала 
из нераспоређене добити, затим о 
именовању председника и чланова 
Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ 
Вршац, доношењу решења о избору 
чланова Општинског већа Општине 
Вршац. 

Пред одборницима је било и 
доношење Одлуке о усвајању Плана 
генералне регулације за насељено 
место Ватин, Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације  ветро парка 
Кошава 2 у Општини Вршац, Одлуке 
о оснивању Буџетског фонда за 
пољопривреду Општине Вршац, Одлуке 
о успостављању сарадње Општине 
Вршац  и града Требиња. 

Одборници су разматрали другу 
измену и допуну програма за изградњу, 
реконструкцију и одржавање локалних 
путева и тротоара у Општини Вршац 
из средстава самодоприноса за 2015, 
као и другу измену и допуну програма 
за изградњу фекалне канализације 
из средстава самодоприноса за ову 
годину, затим доношење решења о 
давању сагласности на Одлуку о висини 
накнаде за коришћење општинских 
путева, доношење решења о давању 

сагласноти на четврту измену Плана 
и програма рада ЈП „Варош“ за 2015, о 
доношењу решења о давању сагласноти 
на другу допуну Плана и програма рада 
ЈП „Варош“ за 2015. 

Међу последњим тачкама 
предложеног дневног реда 28.седнице 
Скупштине Општине Вршац било је 
доношњењ решења о измени Решења 
о именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора Дома 
омладине Вршац, као и разматрање 
иницијативе за оснивање филијале 
Републичког фонда за зравствено 
осигурање са седиштем у Вршцу.

Ј.Е.

Временске прилике дозволиле су 
грађевинцима да приведу крају пројекте 
планиране за ову сезону, везано за 
уређење градских улица, од замене 
комплетне инфраструктурне мреже, 
до постављања асфалта на коловозима 
и бехатона на тротоарима. Чедомир 
Живковић, председник Општине Вршац, 
са сарадницима, представницима “Другог 
октобра” и ЈП “Варош”, обишао је актуелне 
инфратструктурне радове  у Првомајској 
и улицама Хероја Пинкија и Бранка 
Радичевића. 

Вредност радова више 
од 40 милиона динара

- Успели смо да искористимо сам крај 
грађевинске сезоне и имамо отворено 
доста градилишта у граду, рекао је 
Живковић. Ових дана завршавамо 
радове у неколико вршачких улица. 
У Првомајску улицу  уложено је око 
шест милиона динара. У улици Хероја 
Пинкија урађена је водоводна мрежа, 
заједно са “Другим октобром”, у коју је 
уложено око 7 до 8 милиона динара, и 
око 8 милиона у тротоаре са обе стране 
улице и коловоз. Иначе, ове године је 
изграђено око пет километара нових 
инсталација водоводне мреже у граду што 
мислим да је изузетан резултат. У улици 
Бранка Радичевића урађене су комплетне 
инсталације, водоводне, електро и 
гасовод, тротоари са обе стране улице 
и завршава се коловоз. У све ове радове 
уложено је 27 милиона динара. Посебно 
ми је драго што ћемо испунити обећање 
које смо дали станарима улице Никола 
Тесла, која изгледа катастрофално, и која 
ће бити пресвучена асфалтом. Касније 
ћемо у тој улици радити комплетан 
магистрални цевовод који ће служити 
за водоснабдевање. Сматрам да смо 
ове године много урадили, читав низ 
улица је уређен у граду и селима, и да је 
направљена једна добра сарадња, једна 
синергија између свих учесника радова, 
ЈП „Варош“ и „Другог октобра“.

Живковић је похвалио овдашње 
пројектанте који су потврдили да могу да 
реше све проблеме на терену и припреме 
квалитетне инфраструктурне пројекте.

Хероја Пинкија, важан 
део градског водовода

Љубисав Шљивић, генерални 
директор “Другог октобра”, подсетио је 

да је у Улици Хероја Пинкија завршена 
реконструкција магистралног водовода, 
као значајна инвестиција и додао:

-Ова улица је важан део градског 
водовода јер спаја доње делове града 
са градским резервоаром. Завршено 
је неколико километара магистралног 
водовода, пречника 200 мм, и ово је 
врло важна инвестиција, вредна око 10 
милиона динара, где 51 одсто финансира 
“Други отобар” из сопстврних средстава, 
а другу мању половину Општина преко 
ЈП „Варош. Овај вод сада има за циљ да 
побољша водоснабдевање Гудуричког 
пута, промењен је стари азбестни вод 
новим, већег пречника. Изграђен је 
и такозвани “гудурички крак”, тако да 
је до нове табле, на излазу из града, 
обезбеђена могућност квалитетног 
снабдевања великом количином воде 
одговарајућег квалитета и притиска за 
сваког потенцијалног инвеститора и 
произвођача.

Комплетна 
реконструкција 

Првомајске улице
Према речима  Радета Мишчевића, 

техничког руководиоца Економске јединице 
Водовод ДП „Други октобар“, радови на замени  
водоводне мреже  и изградњи канализације 
у Улици Ђурђа Смедеревца планирани су 
заједно са сређивањем болничког круга. Прва 
фаза је урађена, а друга је у току.

-У оквиру ове фазе урађена је 
Првомајска, у дужини око 130 метара, 
замена водоводне мреже, каже 
Мишчевић. У плану је да се заврши 120 м 
водовода у Ђурђа Смедеревца и фекална 
канализација целом дужином ове улице 
која ће бити повезана са Болничком. 

Драгослав Ђурђев, директор  ЈП 
„Варош“, нагласио је да је у Првомајској 
урађена комплетна реконструкција 
око 270 м коловоза, средствима буџета 
Општине Вршац, кредита, у износу од 
6 милиона динара. Он је истакао да 
ће уређењем коловоза и тротоара, 
планираног за наредну годину након 
замене преосталог водовода, бити 
сређена Улица Ђурђа Смедеревца и тако 
бити заокружена целина око вршачке 
болнице.

Ново лице Улице 
Бранка Радичевића

У Улици Бранка Радичевића 
замењен је стари азбестни водовод, 
постављен пре четрдесетак година, у 
дужини од 480 метара. Нове водоводне 
цеви су од полиетилена, промера 110 
мм. 

-Морали смо да мењамо и 
канализационе водове, а све уличне 
шахте биле су спуштене за 20 цм, тако 
да очекујемо да у овој улици не буде 
више проблема ни са падавинама, а ни 
са водоснабдевањем и канализацијом, 
каже Мишчевић.  

Коментаришући реконструкцију 
Улице Бранка Радичевића, Душан 
Владислав, одборник ЛСВ у актуелном 
сазиву СО Вршац, је између осталог 
рекао:

-Драго ми је да ова градска улица 
најзад  добија лице које заслужује, 
јер је у самом центру града и врло 
прометна. Подсећам да пројекат за 
реконструкцију ове улице постоји већ 
петнаестак година и сада је реализован 
захваљујући доброј вољи владајуће 
коалиције. Мислим да би у наредном  
периоду требало да се уреде и улице 
Данила Илића и Јакова Игњатовића 
које су исто у строгом центру града, а 
потребна им је реконструкција. 

Ј.Е.

ПРИ КРАЈУ ПРОЈЕКТИ ПЛАНИРАНИ ЗА ОВУ ГРАЂЕВИНСКУ СЕЗОНУ

УРЕЂЕЊЕ КОЛОВОЗА И 
ТРОТОАРА

ЗАДОВОЉНИ 
ГРАЂАНИ

-Ја сам скоро 40 година 
у Улици Хероја Пинкија и 
улица нам никад није била 
лепша, каже Милован 
Матијевић, становник 
Улице Хероја Пинкија. 
Радови су изведени 
квалитетно, стручно, 
педантно, перфектно. 
После сваке бујице, ми 
со овде пливали. Сада су 
издигли тротоар и верујем 
да више нећемо имати 
таквих проблема.  Ми смо 
презадовољни.
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Ученици вршачке школе за децу са 
посебним потребама ШОСО “Јелена 
Варјашки” били су први пут на школској 
екскурзији. Овај значајан догађај 
реализован је захваљујући хуманости 
донатора који су обезбедили средства. 
То су: ДП “Други октобар”, Е Смарт –
Системс, Хемофарм Фондација, ХиТим 
(HiTeam) и Хотел “Србија”.

-Желим да се захвалим свим 
донаторима у име Школе, ученика, 
њихових родитеља који су обезбедили 
средства да деца оду на тродневну 
екскурзију у Делиблато,  која им је много 
значила, рекао је Душан Милић, директор 
ШОСО “Јелена Варјашки” обраћајући се 
представницима медија на конференцији, 
одржаној у Градској кући. Ја не могу да 
вам пренесем ту силину емоција које су 
та деца пријатно доживела. Већина њих 
је први пут отишла од куће, преспавала 
у неком одмаралишту, први пут села у 
ресторан за сто, имали су прилику да први 
пут организују себи забавно вече. Ово је 
за њих био велики и значајан доживљај 
који им је омогућио да сазнају много 
нових ствари. Разгледали су Пешчару, све 
је прошло у најбољем реду, није  било 
никаквих проблема. Деца и данас причају 
о овој екскурзији. 

Према речима Милића, са децом су 
на екскурзији били лекар и медицинска 
сестра из Дома здравља и петоро 
васпитача, запослених у овој школи. 
Они су бринули о осморо основаца од 
петог до осмог разреда и петнаесторо 
средњошколаца. 

-Деца су презадовољна, траже да иду 
још на екскурзију, каже Милић. Било би 
добро када би ова хуманитарна акција 
потрајала мало дуже. Од прикупљеног 
новца, укупног износа од 156.000, на 
едукативну екскурзију утрошено је око 
80.000 динара, док се за остатак средстава 
планира организација једнодневних 
екскурзија до краја године. 

ШОСО “Јелена Варјашки” има отворен 
банковни рачун за ове намене, тако да 
сви људи добре воље могу да уплате 
колико могу као подршка раду школе 
и одлазак деце на екскурзије, које им 
толико значе и доприносе њиховом 
напретку у образовању и социјализацији.

Средства за екскурзију у Делиблато 
сакупљена су на донаторској 
конференцији  под називом “Дар за свако 
дете” коју су организовали Општина 

Вршац и Регионални центар за баштину 
Баната Конкордија при овдашњем 
Градском музеју.

Александра Панић, чланица 
Општинског већа задужена за културу, 
похвалила  је сарадњу Градског музеја 
и ШОСО “Јелена Варјашки” која је 
резултирала једном лепом хуманом 
акцијом сакупљања средстава за децу са 
посебним потребама. Она је нагласила 
да је сарадња између образовних и 
установа културе у граду део културне 
политике Општине Вршац. 

Милан Филиповић, директор Градског 
музеја Вршац, најавио је још сличних 
акција које ће удружити овдашње 
установе и допринети развоју ових 
сектора друштвеног живота.

Ј.Е.

ЗАХВАЉУЈУЋИ ХУМАНОСТИ ДОНАТОРА, УЧЕНИЦИ ШОСО “ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”

ПРВИ ПУТ НА ЕКСКУРЗИЈИ
ВРШАЦ ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ О РАДУ СА ДЕЦОМ СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

РАЗМЕНОМ 
ИСКУСТАВА 
ДО БОЉИХ 
РЕЗУЛТАТА
Седма по реду Међународна 

конференција под називом „Рад 
са децом и младима са сметњама 
у развоју и одраслим особама са 
инвалидитетом“одржана је минулог 
викенда у Хотелу „Србија“ у Вршцу. 
Организатори овог стручног скупа 
били су Друштво дефектолога 
Војводине, Медицински факултет 
Универзитета у Новом Саду, Дом 
„Ветерник“, „Менса“ Србије и 
вршачка образовна установа ШОСО 
„Јелена Варјашки“.  

Циљ конференције је размена 
искустава стручњака који су 
укључени у рад са децом и младима 
са сметњама у развоју и одраслим 
особама са инвалидитетом, што 
би, као крајњи резултат, дало 
квалитетније и боље резултате.

 Еминентни стручњаци из 
ове области били су у Научном 
одбору конфернције и  вршили 
рецензију радова за овај научни 
скуп.  Поседујући изузетна стручна 
знања из ове области, троје наших 
суграђана, Татјана Николић, 
дипломирани специјални педагог, 
запослена у вршачком Дому 
здравља, као и Татјана Даничић, 
дипломирани психолог,  и Милутин 
Маринковић, дипломирани 
специјални педагог, запослени у 
Центру за социјални рад у Вршцу,  
имали су запажено учешће у раду 
овога скупа. 

-Сматрали смо да је веома важно 
да представимо наша искуства 
у раду са децом, омладином и 
одраслим лицима која имају 
посебне потребе, истакли су наши 
саговорници из Вршца. Указали 
смо на потребе које такви људи 
имају, без обзира на старосну 
доб, њихове жеље и проблеме са 
којима се сусрећу у свакодневном 
функционисању. Добро је да смо 
на овом скупу имали и прилику да 
разменимо искуства са колегама из 
других градова у Војводини, али и 
да истакнемо напоре које локална 
самоуправа у Вршцу чини како би, 
увођењем нових услуга, поправила 
положај у коме се налазе наши 
суграђани који припадају овој 
категорији .

Скуп је био веома успешан 
и добро организован, а гости и 
учесници имали прилику да, уз 
стручно усавршавање на саој 
конференцији, обиђу Вршац и 
уживају у лепотама нашег града.

Ј.Е.

Указујући почаст великом 
уметнику светског гласа, Општина 
Вршац је ове године по први пут 
организовала манифестацију 
„Дани Роберта Хамерштила“, од 
17. до 19. октобра. Овај културни 
догађај приређен је  у част 
истакнутог аустријског сликара 
Хамерштила, који је рођен у Вршцу. 
Уважени осамдесетдвогодишњи 
сликар дошао је у свој родни град, 
заједно са сународницима из 
Беча, од којих неки, такође, воде 
порекло из Вршца.

Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац, 
приредио је пријем за драгог 
госта у Градској кући, 19.октобра, 
и захвалио му се што име нашег 
града проноси широм света у 
најлепшем светлу, као прави 
амбасадор Вршца. То је и био један 
од разлога што му је његов родни 
град, пре пар година, доделио 
титулу почасног грађанина 
Вршца. 

Хамерштил је подсетио на 
своје детињство, најлепше 
године живота које је, као дечак, 
провео у овом граду, сећајући се 
бројних детаља и догодовштина. 
Он је нагласио да је обишао 
свет, али да овакав град и овакве 

људе нигде није срео, посебно 
истичући брижне мајке и баке, 
каквих нема нигде. Хамерштил 
је напустио родни град на крају 
Другог светског рата, али му се 
радо и често враћа налазећи 
овде снажну инспирацију за своје 
стваралаштво. 

Александра Панић, чланица 
Општинског већа за културу, 
нагласила је да Општина Вршац 
планира  да „Дане Роберта 

Хамерштила“ организује сваког 
наредног октобра са жељом да 
се, на неки начин, одужи великом 
уметнику што је репрезент нашег 
града, јер где год да се појави или 
излаже своје слике, он прича о 
свом родном Вршцу.

Др Драган Јевдић је подсетио 
да је Хамерштил поклонио граду 
своја дела, која се налазе у Музеју 
Роберта Хамерштила у Гудурици, 
у родној кући уметникове мајке, 

као и скулптуру на градском тргу. 
Јевдић је изразио задовољство 
и част што су се његовом 
ретроспективном изложбом у 
Конкордији отварили први „Дани 
Роберта Хамерштила“.

У оквиру ове културне 
манифестације, Хамерштил је, 
са својим пријатељима из Беча, 
посетио свој музеј у Гудурици, где 
су заједно обишли и сеоску цркву 
чије су реновирање финансијски 
подржали. 

У Градској библиотеци је 
одржано књижевно дружење на 
коме је вршачки писац, историчар 
и хроничар Душан Белча говорио 
о Хамерштиловим књигама 
„Осврт на зимско путовање“ и 
„О иконама и пацовима“. Гостима 
из Беча запослени у Градској 
библиотеци представили 
су Немачко одељење, у ком 
се чува око 30.000 књига на 
немачком језику. Том приликом 
састали су се и са вршачким 
малишанима, основцима, 
полазницима бесплатне школице 
немачког језика, који су гостима 
показали шта су научили на 
часовима у Градској библиотеци, 
организатору ове Школице.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ОДРЖАНИ

ПРВИ „ДАНИ РОБЕРТА ХАМЕРШТИЛА“ 

Поделом играчака и школског 
прибора малишанима из социјално 
угрожених породица, свечано је 
завршена хуманитарна акција под 
називом „Деца деци“,  Прошлог 
четвртка у Градској библиотеци 
Вршац.

 Током трајања Дечје недеље, 
овдашња Градска библиотека 
била је организатор хуманитарне  
акције у којој су вршачки малишани 
даровали своје половне играчке 
и школски прибор  другарима из 
породица слабијег имовинског 
стања.  

-Прикупљени дарови су  
сада поклоњени  малишанима 
који се налазе у хранитељским 
породицама или чији родитељи 
примају социјалну помоћ, 
рекла је Даринка Михајловић, 
директорка Градске библиотеке 
Вршац, поздрављајући малишане 
на завршној свечаности. У томе 
су нам помогли запослени у 

Центру за социјални рад. Ми се 
од срца захваљујемо  деци која су 
учествовала у овој хуманитарној 
акцији и поклонила своје играчке 
другим малишанима који нису у 

прилици да купе играчке. Нека деца 
су чак поклонила нове играчке у 
нераспакованим кутијама. Сви они 
су нама одраслима одржали јавни 
час из хуманости и солидарности 

и показали  да стасавају у велике и 
несебичне људе.

Овом гесту вршачке младе 
генерације, који заиста треба да 
послужи за пример и оним старијим 
Вршчанима, придружила се и 
Градска библиотека. Она је, овом 
приликом, малишанима поклонила 
годишње чланске карте за дечје 
одељење Градске библиотеке. 
Ово је први важан корак за будуће 
љубитеље књижевности и читања.

На завршној свечаности 
акције „Деца деци“ били су сви 
задовољни. Осмехе на лицу нису 
крили ни малишани који су добили 
нове играчке, школски прибор, а ни 
њихови другар дародавци великог 
и хуманог срца.

Ј.Е.

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ДЕЦА ДЕЦИ“

ДАРОВИ ЗА ДРУГАРЕ
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Вршчанин Драган Богдановић 
дванаест година озбиљно се 
бави планинарењем. За то време 
овај високогорац освојио је 270 
планинских врхова изнад 2.000 
метара и око педесет између 
1.000 и 2.000 метара. Заставу 
Србије и његовог Планинарског 
друштва Вршачка кула успео 
је да забоде и на највишим 
врховима света од Хималаја 
(Ајланд Пик- 6.189 м), Аконкагве 
(6.902м, Драган је стигао до 
6.313 м), андског Аусангатеа, 
до Кавказа, Елбруса, највишег 
врха „старог континента“, 
Килиманџара...  Обишао је 
на десетине земаља широм 
света, упознао се са њиховим 
културама, традицијом.  
Освајање планинских врхова уме 
да буде и опасан спорт, али осећај 
задовољства и цео свет на длану, 
који се открије када дође до 
врха, не могу се описати речима. 
Обишао је Европу, Азију, Јужну 
Америку, Африку. 

Шта је то високогорац? Шта 
имате од планинарске опреме?

-То је планинар који осваја 
највише врхове, који су изнад 
2.000 па све до 6.000 и 7.000 
метара. Има и нижих врхова, али 
они су врло захтевни и тешко их 
је освојити, какав је Цјајник (близу 
2.000 м) на Алпима, у Аустрији. Ту 
су ферате, оклинчене стене где се 
пењемо сајлама у пуној опреми.  
Јер, високогортсво није шетња, 
планинарење, већ освајање 
високих стрмих стена, ледених 
врхова. Високогорци су планинари 
обучени за освајање захтевних 
врхова.  Имамо алпинистичку 
опрему: цепин, дерезе, шлем, 
појас, карабинери, прусици... 
зависно од врха, годишњег доба. 

Како сте се одлучили да почнете 
да се бавите планинарењем?Како 
се припремате за освајање врхова?

-У фебруару 2002. ишао сам 
туристички у Кенију, на море и 
сафари, једног јутра видео сам 
снежну капу Килиманџара. Знао 
сам  да ћу се једног дана вратити 
да покушам да освојим  тај врх. 
После пар месеци отишао сам код 
брата у Цирих и купио комплетну 
алпинистичку опрему.  Тако сам 
кренуо да планинарим. Ја сам 
одувек волео да пешачим по 
природи, и пре тога сам по десет 
и више километара пешачио по 
Вршачким планинама, скоро сваки 
дан. То ми је створило одређену 
кондицију, али за захтевније 
врхове морао сам сваки пут 
посебно да се припремам. 
Пешачим 20 км на Лисичју главу 
и ставим на леђа ранац од 10 кг. 
Пењем тако свако брдо, Турску 
главу, Ђаков врх, Лисичју главу...  
Ја свакодневно вежбам, по шест 

дана недељно, три дана на брегу, 
три  код куће- возим бицикл, имам 
малу  теретану.  Знам какав је врх 
који желим да испењем и тако се и 
спремам. 

Који је био први планински 
врх који сте освојили?

-Била је то Бјеласица у Црној 
Гори, Ком Васојевић, 2.461 м. Било 
је то лепо, ново искуство. Била је 
права милина гледати са највишег 
врха околне ниже врхове. Као да 
је читав свет на длану. Диван је то 
осећај, не може се описати речима, 
посебно када су врхови још виши, 
изнад 5.000 и 6.000 м.  Заборавим 
на сав напор и тешкоће током 
пењања.  Има свашта да се види, 
од природних лепота, биљног и 
животињског света, посебно ако је 
неки егзотични крај. 

Колико сте врхова освојили 
од када планинарите? Који су 
Вам најдражи?

-Освојио сам 270 врхова изнад 
2.000 метара и више од 50 који 
су између 1.000 и 2.000 м, за 12 
година планинарења. Ишао сам 
свуда, у све делове света, од 
Аргентине, Аконкагве, највишег 
врха Јужне Америке, високог  
6.962 м, а ја сам се попео до 
6.313м, затим од Перуа, андских 
Кордиљера, врх Аусангате, 6.372 м, 
стигли смо до 6.250 м, нисмо могли 
даље због снежних пукотина које 
нисмо могли да пређемо.  Био 
сам два пута на Мон Блану, Алпи, 
(Француска), 2003. и 2009. Два 
пута сам освојио Елбрус (5.642 
м), највиши врх Европе, Кавказ, 
затим највиши врх Турске Арарат, 
5.173 м. Био сам и у Ирану, врх 

Дамаванд, 5.671 м, затим 2009. 
Килиманџаро (Танзанија), 5.895 м, 
у Мароку, на Џебел Тубкал, 4.167 м, 
Велики Атлас.  Најлепше ми је било 
када смо пели Хималаје, врх Ајлан 
Пик, 6.189 м (Непал). Био је леп и 
сам успон, али и све остало што 
смо тамо видели, како живе људи, 
перу веш у мутној и леденој реци, 
лоши услови за хигијену, биљке, 
животиње ретке за наше подручје. 

Сећам се када смо се на једном 
висећем месту срели са јаковима, 
крдом животиња слични као  наша 
говеда, који су нам долазили у 
сусрет. Могло је да буде опасно, 
јер они знају да појуре, на нападну 
роговима, како смо чули, а мост 
је доста нестабилан, доле амбис, 

назире се речица. Али, све је 
добро прошло, свако је прешао 
на своју страну.  Сретао сам и 
дивокозе. Освојио сам и врх Сток 
Кангри, 6.153 м, Индија, 2009. 
На тим експедицијама је лепо и 
то што се упознаје култура тих 
држава и народа, имате прилику 
да доживите и видите занимљиве 
ствари. Сећам се да смо се купали 
на 3.900 м у термалним водама, на 
отвореном, осећај који се памти. 
Возио сам се Амазоном  чамцем, 
видео сам једно интересантно 
острво са ретким животињама, 
са мајмунима, тапирима. Свашта 
сам видео, градове у Перуу који 
нису баш сигурни за странце, на 
десетине странаца је нестајало 
током године. Али, нису сигурно  
ни за домаће становништво, видео 
сам на једној продавници двадесет 
катанаца.

Како је изгледала експедиција 
за Хималаје?

-Прво смо дошли смо у Непал, 
Катманду, одатле експедиције 
крећу на разне врхове Хималаја. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 16, број 245, 17. октобар 1990.

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ 
ОСЛОБОЂЕЊА ‘90.

Директор “Хемофарма” Миодраг Бабић:

ЗАХВАЛНОСТ 
И ОБАВЕЗА

У образложењу уз уручење Награде ослобођења Вршца, 
на свечаној седници поводом другог окотбра, председник 
жирија Миладин Јевремовић је између осталог рекао о 
Миодрагу Бабићу:

-Пуних осам година 
“Инекс Хемофарм” бележи 
врхунске пословне 
резултате и постојан 
развој, што га ставља у 
сам врх фармацеутске 
индустрије Југославије, а 
у томе је и огроман лични 
допринос генералног 
директора Миодрага 
бабића. Уважаван као 
привредник, Миодраг 
Бабић је обављао низ 
струковних и друштвених 
дужности, међу којима 
и функцију председника 
Удружења фармацеутске 
индустрије Југославије. 
Међу признањима која су му за узврат уручена налазе 
се и Златна плакета Привредне коморе Југославије. Као 
дугогодишњи друштвени, културни и спортски радник, 
посебно се истакао у кошаркашком спорту земље...

- Изузетно се и искрено радујем овом друштвеном 
признању, јер долази управо од ове средине у којој живим 
и радим, каже Миодраг Бабић. - Уз исказивање захвалности, 
морам да нагласим како је та награда и признање колективу 
“Хемофарма”, чијем новом начину организовања, раду и 
развоју желим да посветим још више и пажње и енергије. 

Лекар Александар Михајловић:

ПОХВАЛА 
ХУМАНОСТИ

- Волим свој лекарски 
позив, волим и ценим 
људе, хоћу да им помогнем 
и то чиним кад год могу. 
при том, не верујем да 
бих радо мењао своје 
Вршачке ритове за рад 
у Медицинском центру, 
мада су овде услови за рад 
испод сваког нормалног 
просторног стандарда. Но, 
уз наду да ће коначно и 
питање нове или темељно 
уређене амбуланте да 
се реши, остаје ми да 
бољим радом оправдам 
друштвено признање 
које ми је доделила ова 
средина.
То поводом награде 
ослобођења Вршца каже добитник признања др Александар 
Михајловић - Шацо, примивши и овај део образложења из 
одлуке жирија као посебну част.
- брига о људима и болесницима овог здравственог радника, 
кућне посете, могућност да му се човек обрати у свако доба 
дана и ноћи, његово несебично залагање... све је то допринело 
да добије име народног лекара, а амбуланта у Ритовима у 
којој ради - народно здравље. посебну пажњу посвећује и 
некадашњим радицима “Вршачких ритова”, пензионерима, као 
и члановима њихових породица...”

ИНТЕРВЈУ
ДРАГАН БОГДАНОВИЋ, ДВАНАЕС Т ГОДИНА ПЛАНИНАР, ВИСОКОГОРАЦ

ОСВОЈИО ЈЕ ВИШЕ ОД ТРИ СТОТИНЕ 
НАЈВИШИХ ВРХОВА СВЕТА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Рођен сам у вршцу, 
1957.године, каже 

Богдановић. Овде сам 
завршио основну и 

средњу школу Никола 
Тесла за машинског 
техничара. Живим у 
Вршцу са супругом 

Милицом. 
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Ту долазе сви планинари из целог 
света, припремају се и полако 
крећу ка базним камповима.  
Ишли смо авионом до Лукле, на 
2.000 м, ту се одвајају експедиције 
и свака иде ка свом врху. Ми смо 
кренули на Ајланд Пик, имали 
смо два водича, куваре који су 
нам припремали храну. Када 
смо спавали у планинарским 
домовима, лоџевима, тамо смо 
имали и храну. Прешли смо око 
200 км пешице, ишли смо 11 
дана. Преспавали смо на 5.000 и 
нешто метара, и кренули  даље на 
последњи успон на 6.189 м. Прво 
није било снега, онда смо наишли 
на глечере, лепе, занимљиве, када 
смо дошли близу врха, водичи су 
поставили фиксно уже, смрзнут 
снег, успон од 60 степени. Онда 
смо и ми кренули да се пењемо 
са пуном опремом, цепинима, 
жимаром, дерезама...  Када смо се 
успели на врх дочекало нас је лепо 
време, све је било као на длану, 
видели су се околни врхови, и 
највиши врх Монтеверест, 8. 850 м. 
Експедиција за њега кошта 20.000 
евра, траје  два месеца. 

Шта је и колико напорно на 
тим експедицијама? Да ли је 
опасно на успонима?

-Зна некад да буде доста 
напорно, много тога, почев од 
ранца који зна да буде тежак и 
27 кг. Не носим га на сам врх, али 
добар део пута до логора из кога 
крећемо на последњи успон на 
врх.  До 3.000 км не осети се много 
да је ваздух разређен. Мени није 
сметало, мада ако мало пожуриш 
да неког престигнеш, осетиш теже 
дисање и већи напор и умор. Знали 
смо да спавамо и на -11 степени, 
док је напољу било више од -20. 
Потребне су посебне вреће за 
спавање и подлоге са ваздушним 
слојем од 2-3 цм, затим добре 
ципеле, капа, рукавице, наочаре 
због снега и сунца, рефлексије. 
Ја, на срећу, нисам био никада у 
животној опасности, али било је 
тешких тренутака.  Сећам се када 
сам ове године ишао на Мон Блан, 
стигли смо до 3.000 и нешто метара 
и нису нам дозволили да даље 
пењемо врх, затворили су стазу,  
јер је погинуо један планинар у 
такозваном кулоару смрти.  То је 
стаза од 30 и нешто метара која је 
врло опасна јер се одрањају стене 
са висине. Стазу смо прелазили 
један по један, када ја стигнем на 
крај, онај следећи тек тада крене 
за мном. Опасно је било и када 
смо ишли по „ножу“, залеђен снег, 
стаза широка 40 цм, дуга и до сто 
метара, а са обе стране амбис. 
Идемо у навези, ако је неко сам и 
упадне у пукотину, нема му спаса. 
Када смо у навези, ако се неко 
оклизне, остали га спасавају.

Како сте ишли са те 
експедиције? Да ли сте члан 
неког Планинарског друштва?

-Ја сам члан Планинарског 
друштва Вршачка кула, а на 
све експедиције сам ишао 
са београдским друштвима, 
у последње време  и из 

Предајана. Највише сам ишао са 
Планинарским друштвом Победа 
из Београда, и са Железничаром, 
Балканом...  јер мања друштва не 
организују веће експедиције. Ја 
пратим сајтове и пријављујем се 
за оно што  ме највише интересује. 

Да ли су скупе експедиције? 
Како успете финансијски да се 
покријете?

-Прилично су скупе. Најобичнија 
акција у Словенији кошта сто 
и више евра. Виши врхови су 
скупљи, Хималаји су ме коштали 
3.000 евра, Аконкагва исто толико, 
као и Килиманџаро, све се креће 
од 2.000 до 3.000 евра. Све се теже 
сналазим  са финансијама.  

Шта је за Вас посебан изазов у 
планинарењу?

-Па, у последње време то су 
све више ферате, то су стене 
под нагибом,  и вертикалне, са 
клиновима и сајлама. Најтежу 
ферату сам пео у Аустрији, Цјајник, 
под 90 степени, потребна је 
комплетна опрема. То ми је сада 
најинтересантније. Високогорство 
ми постаје мало мање занимљиво, 
све ме више привлачи алпинизам. 
Волео бих да следеће године 
идем на Матерхорн, на Алпима, у 
Швајцарској, најтежи и најопаснији 
врх, висок је 4.457 м. Веома је 
захтеван, пење се стена од 1.200 м 
дужине. Најбоље је да се испење 
за око 8 сати, ако те ухвати мрак, 
може да буде опасно, не може да 
се проведе ноћ на стени. Мораћу 
добро да се припремим, јер стена 
мора да се успење и да се вратиш 
доле за време дневног светла. 

Да ли је тежи успон или 
силазак са врхова?

-Силазак је тежак. Кад се пењеш 
видиш где треба да станеш, а кад се 
спушташ мораш добро да пазиш, 

да будеш концентрисан на сваки 
корак, не видиш ништа, доста је 
опасно. Силазак је увек тежи него 
успон.  Иначе, волео бих још да 
одем на врло захтеван врх у Кенији 
(Африка), Монт Кенија. Много ме 
привлачи и доста тежак и опасан 
врх на Кавказу, Ужба, у Русији. 
Деловао ми је импресивно када 
сам га видео из даљине. Гледаћу 
да испењем што више ферата 
наредне године што ће ми бити 
добре припреме за освајање ових 
захтевних врхова. Не знам како ћу 
то финансијски да реализујем, моји 
извори су прилично пресушили, 
биће ми потребни спонзори. 

Да ли сте добили нека 
признања за Ваше планинарске 
подвиге?

-Неколико пута сам добио 
признање од Планинарског 
друштва Вршачка кула, као 
најуспешнији планинар у 
последњих 12 година, каже 
Богдановић. Пет пута сам 
био најуспешнији планинар 
Војводине, добио сам награду од 
Планинарског савеза Војводине. 
Од Планинарско- смучарског  
савеза Војводине добио сам 
Златну значку за допринос развоју 
планинарства у Покрајини.

Јованка Ерски

ТВ новинар Ремус Аврамеску: 

ПРИЗНАЊЕ 
ПРОФЕСИЈИ

Међу четворо овогодишњих добитника Награде 
ослобођења је и ремус Аврамеску, новинар-дописник ТВ Нови 
Сад, дугогодишњи прегалац у својој професији, за коју каже 
да је никада не би напустио. Поводом значајног друштвеног 
признања ове средине, пре свега за ванредно новинарско 
ангажовање у првом извештавању југословенске, па и светске 
јавности о прошлогодишњим револуционарним збивањима у 
суседној Румунији, Аврамеску примећује:

- После толико година некакве врсте равнодушности ове 
средине према својим новинарима, наравно, кад је реч о 
јавним признањима, учињена ми је част да добијем награду 
која је у суштини награда нашој новинарској професији. Јер, 
Вршац је имао и има јак новинарски састав, како дописнички, 
тако и уреднички у оквиру локалног информисања. Јер, да 
није тако, зар бисмо имали овдашње новине (“Вршачку кулу”), 
међуопштинску  Радио-станицу, а повремено и локалну 
телевизију, која је овде побудила изузетну пажњу. А пошто је 
телевизија медиј у коме радим, мислим да тражњи Вршчана 
да имају локални ТВ програм треба удовољити. Ваља, наиме, 
ово изузетно распочожење (после локалне ТВ у септембру) 
искористити да се дође до новца и решања...

На слици: Ремус Аврамеску на новинарском задатку 
прошле године у Румунији.

Драмска уметница Радмила Пејчић: 

ПОЗОРИШТЕ 
КАО ДАР

Као што се Иво Андрић, како је једном написао и говорио, 
људскога лица никада није могао нагледати, тако се ни драмски 
уметници никада не могу 
наслушати подршке, 
разумевања и аплауза 
публике. То стално, увек 
ново, преиспитивање у 
другачијем лику и карактеру 
пред гледалиштем јесте 
изазов и дар живота, коме 
је тешко одолети. Нарочито 
ако вам је сва душа, свих 
година младости и зрелости 
посвећена тој професији.

Тако ових октобарских 
дана, складно сатканим 
речима узвраћа 
захвалношћу драмска 
уметница Народног 
позоришта “Стерија” 
Радмила Пејчић. Узвраћа 
захвалношћу овој средини 
која јој је доделила Награду 
ослобођења 90. учинивши то уз тридесетогодишњицу њеног 
сценског рада. А током свих тих година тешко је и побројати 
колико је драмских ликова тумачила Радмила Пејчић. Можда 
стотину педесет, а можда и више. Ни представама се броја не 
зна, али се све оне заједно памте као јединствен и непоновљив 
доживљај сталног доказивања у обиљу људских судбина... 
Тако се  и догодило да је Рдмила пејчић другог октобра пре 
подне добила награду, а увече је својој публици, у представи 
“Професионалац” даровала још један лик, још једну сценску 
судбину.

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

Дан оснивања Беле Цркве, 
петнаести октобар када је 
1717. године  белоцркванским 
досељеницима додељено 
земљиште, обележен је пријемом 
у сали Скупштине општине  уз 

присуство одборника, директора 
јавних предузећа, установа и 
радника органа управе. 

- Посао локалне самоуправе је 
пре свега улагање у инфраструктуру, 
односно решавање комуналних 
проблема. Све то чини живот наших 
суграђана бољим - рекао је Станко 
Петровић, председник општине 
Бела Црква обраћајући се званицама 
на прослави.

Потпредседник општине Маријан 
Алексић констатовао је  да је 
белоцркванска локална самоуправа, 
наспрам својих могућности, урадила 
много. 

- Јединствени смо у односу на 
друге градове и друге општине по 
одлуци да се хиљаду евра додели 
за свако рођено дете у Белој 
Цркви, као помоћ родитељима. Од 
првог јула ове године  почеле су 
исплате ове помоћи, и до данас је 
двадесет и седам породица на овај 
начин помогнуто. То је конкретна 
борба против беле куге - рекао је  

потпредседник Алексић.
 За обележавање петнаестог 

октобра током протеклих векова 
везане су  многе значајне активности, 
а једна од значајнијих је увођење 
телеграфа 1858. године.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСНИВАЊА БЕЛЕ ЦРКВЕ

ПЕТНАЕСТИ ОКТОБАР 1717. ГОДИНЕ

Јавно комунално предузеће 
“Белоцркавнски комуналац” брине о 
два градска гробља, пијаци, главној 
улици, парковима и травњацима на 
јавним површинама.  Почетком овог 
месеца завршена је јавна набавка  
за куповину аута чистилице, чије 
је набављање било планирано 
годинама.

-  Сада смо у могућности да осим 
главне чистимо и друге улице. Ако 
бисмо се договорили са локалном 
самоуправом ми бисмо били 
спремни да преузмемо тај посао - 
каже Ивана Ристић Хуберт, директор 
ЈКП “Белоцркавнски комуналац” .

Јавно комунално предузеће 
“Белоцрквански комуналац” је  ауто 
чистилицу набавило захваљујући 
субвенцији локалне самоуправе 
у износу од 3 милиона динара 
и 595.000 динара сопствених 
средстава. Рад на одржавању 
чистоће биће бржи, лакши и 
квалитетнији, јер како госпођа 
Ристић Хуберт истиче, теоретски 
ова машина за сат времена може 
да очисти двадесет и девет хиљада 
метара квадратних.

- Наравно, то је у пракси мало 
другачије, али се у принципу 
ради о разлици неких пар метара 

квадратних - каже директорица 
Белоцркванског комуналца.

Ауто чистилица ће убудуће за 
веома кратко време моћи да очисти 
комплетан пијачни простор који се 

протеже на чак десет хиљада метара 
квадратних.

Прошле године започета је 
реконструкција градског пијаца 
у складу са захтевом тржишне 

инспекције да се зелена пијаца 
одвоји од пијаце мешовите робе. 

- Имамо велике проблеме са 
несавесним грађанима, који су 
повадили стубове којима смо 
раздвојили две пијаце. Чак су их 
чупали и из бетона. Ми то стално 
поново уређујемо,пријављујемо 
полицији, али починиоци до данас 
нису пронађени, тако да  сада 
већ почињемо да размишљамо о 
некаквом видео надзору. 

Реконструкција пијаце није до 
краја завршена. Рађено је нешто 
око јавног тоалета, онолико колико 
смо могли. Уложено је неких 
седамдесет хиљада динара. Урађена 
је реконструкција водоводне мреже 
и окречена је фасада - каже Ивана 
Ристић Хуберт.

Од педесет запослених у 
комуналцу, њих четрдесет ради 
у основној делатности. Како је 
законом забрањено запошљавања  
у  јавним предузећима, а  обим 
посла захтева додатну радну снагу, 
решење тог проблема  покушали 
су да нађу у конкурисању  на два 
конурса.  У оквиру стручне праксе 
одобрен им је ангажман четири 
лица, а за јавне радове пет. Пројекат 
јавних радова траје три месеца и 
обухвата уређење неангажованог 
дела католичког гробља .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ”

ВРЕДНИ КОМУНАЛЦИ

Лига социјалдемократа Војводине 
покреће  акцију прикупљања 100.000 
потписа грађана којима ће се од 
Скупштине Србије захтевати расписивање 
референдума о забрани продаје земље 
странцима, изјавио је у Белој Цркви 
председник те странке Ненад Чанак.

“Захтеваћемо расписивање 
референдума о томе да ли се сме земља 
испод наших ногу продавати странцима 
или давати у дугорочне закупе. Ми мислимо 
да не сме. Ми мислимо да Војводина 
припада Војвођанима, а земља паорима”, 
рекао је Чанак након дефилеа 500  застава 
Војводине централном белоцркванском 
улицом.

Додао је да је био шокиран чињеницом 
да се током јавних расправа о изменама 
и допунама закона о пољопривредном 
земљишту нико није сетио да се у тај 
закон унесу одредбе које ће заштитити 
пољопривреднике у Војводини од 
нелојалне конкуренције, подсетивши да ће 
од краја 2017. године земљу моћи да купе 
странци.

“И нама више од Војводине неће остати 
ништа. Нафту ћемо морати да вратимо, 
јер она је гаранција здравља наше деце 
и мирне страрости наших родитеља. 
Мораћемо да вратимо воде које су нам 
такође узели. Мораћемо да вратимо 
небо над нашим главама јер су и њега 
распродали, дали у ренту, па ако још и 
земљу буду продали, ја не видим где ћемо 
ми Војвођани онда уопште живети”, рекао  
је Чанак.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ ПОКРЕЋЕ 
АКЦИЈУ ПРОТИВ ПРОДАЈЕ ЗЕМЉЕ СТРАНЦИМА

500 
ЗАСТАВА

Ивана Ристић Хуберт, 
директор ЈКП “Белоцркавнски комуналац”

Маријан Алексић,
потпредседник општине Бела Црква

Станко Петровић, 
председник општине Бела Црква

БЕЗ ПОДИЗАЊА ЦЕНА

“Политика нашег преду-
зећа је да се не подижу 
цене услуга у 2015. години, 
али не само то, јер имајући 
у виду платежну моћ наших 
суграђана и материјално 
стање, дали смо могућност 
плаћања на рате гробних 
места, гробница и 
погребних услуга.”
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TARTALMAS GYERMEKHETET RENDEZTEK MUZSLYÁN 

Középpontban  
a család
A muzslyai Szervó Mihály 

Általános Iskola mind-
két épületében és a Hó-
fehérke Óvodában októ-
ber első hetében került 
sor a Gyermekhét elne-
vezésű rendezvényso-
rozatra.

Az idei esemény ke-
retében — melynek mot-
tója A család támogatása 
— a gyermek legjobb támo-
gatása volt — az iskola és az 
óvoda munkatársai sokrétű, 
tartalmas programmal ked-
veskedtek a legkisebbek-
nek. Az iskola tanulói a régi 
fazekasmesterség, a gölön-
csérezés alapjaiból kaphat-
tak egy kis ízelítőt. Lépés-
ről lépésre nyomon követ-
hették a kerámiák formá-
zását, majd ki is próbálhat-
ták, mekkora kézügyessé-
get igényel ezeknek a tár-
gyaknak az elkészítése. A 
helybeli női klub tagjai rög-
tönzött hímzéstanfolyamot 
tartottak, melyen lányok és 
fiúk is szép számban részt 
vettek. Dorogi Erzsébet ta-
nító néninek köszönhető-
en a diákok megfigyelhet-
ték és elsajátíthatták a ku-
koricacsuhéból készült ba-
bák, karácsonyi díszek, an-
gyalkák előállítási techni-
káját. Ezenkívül rendeztek 
még kosárfonó tanfolyamot, 

kirakodóvásárt, kisállat-kiál-
lítást, sportvetélkedőket és 
ügyességi játékokat is. A Hó-
fehérke Óvodában a rendez-
vénysorozat a gyermekek 
jogainak ismertetésével és 
barátkozási nappal kezdő-
dött, melyen vendégül lát-
ták a nagybecskereki Kolibri 
Óvoda növendékeit. A kicsi-
nyek a szülőkkel és a nagy-
szülőkkel együtt alkottak, 
kézműveskedtek, játszot-
tak. A Muzslyai Amatőr Kép-
zőművészeti Klub (MAKK) 
az idén ünnepli fennállásá-
nak 15. évfordulóját. Mivel 
tagjai a klub megalakulása 
óta fontosnak tartják a rajzo-
lás, a festészet megszerette-
tését a fiatalokkal, egy óriás-
festményt ajándékoztak az 
óvodának.

  BORBÉLY TIVADAR

MAGYAR TÜKÖR
TISZTÚJÍTÁS A VMSZ NAGYBECSKEREKI SZERVEZETÉBEN

Sztojkó József  
az új elnök

A Vajdasági Magyar Szövet-
ség nagybecskereki szer-
vezetében az elmúlt he-

tekben megtörtént a helyi szer-
vezetek és a városi szervezet-
nek a tisztújítása. Az új alap-
szabállyal összhangban a vá-
rosi elnökség 17 tagot szám-
lál, amelyből kilenc a szebbik 
nem képviselője. A múlt ked-
den megtartott alakuló ülésen 
megválasztották a páwrt városi 
szervezetének elnökét Sztojkó 
József személyében, míg a két 
alelnöki posztot Puskás János 
és Pozsár Halász Éva töltik be.

A VMSZ városi irodájában 
sajtótájékoztatót tartottak a 
tisztújítással kapcsolatosan, 
melyen Sztojkó József, Puskás 
János és Pozsár Halász Éva vet-
tek részt.

A tisztújítás során a helyi 
szervezetek is megválasztot-
ták az új elnököket. Erzsébetla-
kon Pozsár Halázs Éva, Lukács-
falván Bakos Ervin, Szentmihá-

lyon Kovács Diana, Nagybecs-
kereken Puskás János Muzs-
lyán Sztojkó József lettek a he-
lyi szervezetek elnökei.

– Bízom a csapat munka és 
az új erő sikerében, de nagyon 
várjuk a tapasztalt politikusa-
ink tanácsait is. Továbbra is ki-
emelten kezeljük a városban a 
két nyelvű táblák kihelyezésé-
nek a kérdését, valamint a mu-
zslyai kerékpár út kiépítését. 

Lukácsfalván fontosnak tartjuk 
a temető rendezését, és helyi 
közösség épületének a felújí-
tását. Szentmihályon a kápol-
na tatarozása és a vízvezeték-
rendszer kiépítésének a befe-
jezése, Erzsébetlakon viszont 
a szennyvíz elvezető tervdoku-
mentációjának a kidolgozása 
tartozik a prioritásaink közé- 
szólt az új elnökség legfonto-
sabb feladatairól Sztojkó József 
a VMSZ nagybecskereki városi 
szervezetének elnöke.

A testvértelepülésekkel ki-
alakított együttműködés jelen-
tőségéről és azok elmélyítésé-
nek a fontosságáról beszélt Pus-
kás János a városi szervezet alel-
nöke. Külön kiemelve, hogy az 
itt élő magyarok szempontjá-
ból Gyula és Békéscsaba közötti 
kapcsolatok ápolása kiemelke-
dő jelentőséggel bír. Az alelnök 
még hozzátett, hogy a párt ki-
emelkedően foglalkozik a civil 
szervezetekkel és minden tő-

le telhetőt megtesz, azok zök-
kenőmentes működésének a 
biztosításához.

- Számomra nagy megtisz-
teltetés, hogy a pártban kifej-
tett többéves munkásságo-
mat követően a városi szer-
vezet alelnöke lehetek. Fon-
tosnak tartom, hogy a nemze-
ti öntudatot építsük, és ennek 
igen nagy szerepe van a civil 
szférának, ebből adódóan a ve-
lük való együttműködést igen 
fontosnak tartom- jelentette ki 
a VMSZ nagybecskereki sajtó-
tájékoztatóján Pozsár Halász 
Éva alelnök.

NÉMET LÁSZLÓ SVD PÜSPÖK A SZINÓDUS MUNKÁJÁRÓL BESZÉLT

Vatikánban tartózkodik megyéspüspökünk
Vatikáni Rádió a családszi-

nódus általános tanácsko-
zását követően, a kiscsopor-
tokban folytatott munka elő-
estéjén kérdezte Német László 
SVD nagybecskereki püspököt 
az addigi munkáról. A püspök 
a Szerbiában élő katolikus ma-
gyarság helyzetéről is beszélt.

Német Lászlót a Vatikáni 
Rádió a családszinódus általá-
nos tanácskozása záródélután-
ján, az Instrumentum laboris 
(munkadokumentum) harma-
dik részével foglalkozó megbe-
szélés után kérdezte. 

A nagybecskereki püspök 
az általános tanácskozásról 
szólva a következőket emel-
te ki: a szinódusi atyák pozi-
tívabb képet szeretnének lát-
ni a családról a végső iratban. 
„Ne keltsük azt a benyomást, 
hogy csak problémák vannak a 
családdal kapcsolatban” – hív-
ta fel a figyelmet a püspök. Po-
zitívumként fogalmazta meg, 
hogy 15–20 éves fiatalok köré-
ben végzett felmérések szerint 
a fiatalok „álmodoznak a csa-

ládról, tartós, boldog kapcso-
latra vágynak”.

Német László elmondta, a 
megbeszéléseken pontosabb 
adatokra – így statisztikák, fel-
mérések, kérdőívek adataira – 
támaszkodva készült a helyzet-
felmérés, így erre épülhet rá má-
sodik lépésként a teológiai ala-
pok megfogalmazása, majd har-
madik lépésként a lelkipászto-
ri elvek kidolgozása. A teológi-
ai alapok esetében a püspökök 
fontosnak tartják, hogy hangsú-
lyosabb szerepet adjanak a Bib-
lia családról szóló tanításának. 

Német László szerint az egy-
ház közelmúltbeli tanítását is el 
kell juttatni a ma emberéhez; 
kiemelte a II. vatikáni zsinat 
Gaudium et spes kezdetű do-
kumentuma házasságra vonat-
kozó fejezetét, Szent II. János 
Pál Familiaris consortio kezde-
tű apostoli buzdítását és a Ka-
tolikus Egyház Katekizmusát. 
Ezek fontos források, töreked-
ni kell jobb beépítésükre a pasz-
torális gyakorlatba – fogalmazta 
meg a nagybecskereki püspök.

A helyzetfelmérés és a teo-
lógiai alapok megbeszélését 
követően a pasztorációval fog-
lalkoztak a megbeszéléseken: 
arra kívántak pasztorális vá-
laszt adni, amit a „terepszem-
le” indokolt. Foglalkoztak a há-
zasságra való felkészítés, a há-
zasság kísérete, a gyerekneve-
lés kérdéseivel.

Német László a beszélgetés 
végén a szerbiai magyar társa-
dalom helyzetét mutatta be. 

Elmondta, a fiatalok to-
vábbra is nyitottak a családra, 
és akik megmaradnak Szerbi-
ában, azok valóban alapítanak 
családot. Fájó tény az elván-
dorlás, sokan elhagyják szü-
lőföldjüket, tavaly több mint 
ezer ember. 

A jobb megélhetés remé-
nyében költöznek el, főként 
családosok gyerekkel, és álta-
lában nem térnek vissza.

A nagybecskereki püspök 
pasztorális kihívásként emlí-
tette az ortodox–katolikus ve-
gyes házasságokkal kapcsola-
tos nehézségeket.

15
éves MAKK egy 
óriásfestményt 
ajándékozott az  

óvodának

VRNJAČKA BANJAI NYUGDÍJAS OLIMPIA

Olimpiai bajnokok 
Október elején nyolcadik alkalommal rendezték meg 

a szerbiai Vrnjačka banján a Nyugdíjasok Olimpiáját. 
A nagybecskerekiek csapatát ezúttal a muzslyai nyugdí-
jas-egyesület berkeiben tevékenykedő sportszakosztály 
tagjai alkották: Kukola Ibolya, Szalma Erzsébet, Tóth Má-
ria, Grujin Borislav, Kirilović Marinko és Szalma Károly. 
Labdarugásban - a legtöbb megnyert mérkőzéssel és adott 
góllal - az első, pikádózásban (dartsban) második, íjászat-
ban negyedik, gyorsgyaloglában pedig a hetedik helyen 
végeztek. Az eredmények összegzése után a szervezők a 
muzslyai/nagybecskereki csapatnak ítélték oda az olim-
piai bajnokcsapatért járó serleget.  BORBÉLY TIVADAR 

„
  Bízom a csapat 
munka és az új erő 
sikerében

„
  Fájó tény az 
elvándorlás, 
sokan elhagyják 
szülőföldjüket, tavaly 
több mint ezer ember  

 »  Puskás János, Sztojkó József és Pozsár Halász Éva

 » Forrás : Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda, Vatikáni Rádió

 » Forrás : Nagybecskereki 
Egyházmegyei Sajtóiroda, 
Vatikáni Rádió
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Ретроспективна изложба 
цртежа, слика и скулптура 
Вршчанина др Драгана Јевдића, 
неуропсихијатра, отворена је у 
галеријском простору Конкордије, 
прошле суботе.

Изложбу је отворио Роберт 
Хамерштил, истакнути аустријски 
уметник пореклом из Вршца, а о 
стваралачком опусу аутора говорио 
је Сава Степанов, историчар 
уметности и ликовни критичар. У 
име Општине Вршац присутнима 
се обратила Александра Панић, 
чланица Општинског већа за 
културу. 

Изложба др Драгана Јевдића 
означила је почетак „Дана 
Роберта Хамерштила“, културне 
манифестације у знак поштовања 
поменутог аустријског уметника 
који и данас воли свој родни Вршац 
и чест је гост у њему. „Дани Роберта 
Хамерштила“ одржали су се по 
први пут у Вршцу, са намером да 
постану културна традиција овог 
града.

Хамерштил је изразио изразио 
задовољство што је поново у свом 
родном крају и присетио како 
се упознао са др Јевдићем, као и 
момента када је спознао његов 

огромни људски и уметнички 
потенцијал. Хамерштил је истакао 
да су Јевдићеве слике изузетне и да 
се сетио његових радова када је у 
Америци гледао слике из поп арта

Ликовни критичар Степанов 
прати  уметничко стваралаштво 
Јевдића од деведесетих година 
прошлог столећа, од његових 
реалистичких слика инспирисаних 
Свтоом Гором и Хуландаром. 
Степанов је подсетио да је 
ретроспективна изложба прилика 
да се упозна комплетна личност 
аутора и све етапе његовог 
стваралаштва. 

Захваливши се свима који су 
омогућили реализацију изложбе, 
аутор Јевдић је нагласио значај 
утицаја који су на њега и његово 
стваралаштво оставили Роберт 
Хамерштил и Сава Степанов.

-Желим да се захвалим 
и многим другим који су 
утицали на моје стваралаштво 
почевши од савице Бирте, преко 
Звонимира Сантрача, Милана 

Блануше, породице Александра 
Богдановића, која је окупљала 
уметнике учеснике Ликовне 
колоније Трагом Паје Јовановића, 
рекао је Јевдић и нагласио да је 
поносан и срећан што је његова 
изложба део првих „Дана Роберта 
хамерштила“.

Аутор је поборник неговања 
културне традиције Вршца што се 
огледа и у његовом стваралачком 
опусу, у скулптури Дупљајских 
колица, једног од највреднијих 
експоната овдашњег Музеја. 

Ретроспективна изложба 
цртежа, слика и скулптура 
др Драгана Јевдића била је 
изузетно посећена, а отварању је 
присутвовало и педесетак грађана 
Беча, који су дошли на прве „Дане 
Роберта хамерштила“.

Изложба др Драгана Јевдића 
биће отворена до 31. октобра у 
галеријском простору Конкордије, 
зграде Градског музеја Вршац.

Ј.Е.

У КОНКОРДИЈИ ОТВОРЕНА РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА ВРШАЧКОГ УМЕТНИКА

СЛИКЕ И СКУЛПТУРЕ ДР ДРАГАНА ЈЕВДИЋА
КУЛТУРА

 Монографија под називом  
„Двоструке мањине у Србији: 
о посебностима у религији и 
етницитету Румуна у Војводини“, 
ауторке др Александре Ђурић-
Миловановић, представљена је у 
Градској библиотеци, 15. октобра.  

Књига је прерађен и допуњен 
текст докторске дисертације, 
одбрањене на Филозофском 
факултету у Београду, 15. 
новембра 2012, године, са темом 
„Румуни неопротестанти у 
Војводини: између религијског 
и етничког идентитета.“  На 
промоцији су о књизи, осим 
ауторке,  говорили и др Биљана 
Сикимић, др Мирча Маран, док 
је Љиљана Келемен прочитала 
излагање проф. др Љубивоја 
Стојановића који је био спречен 
да лично присуствује.

Др Биљана Сикимић, научна 
саветница Балканолошког 
института САНУ , сматра да 
књига представља тематску 
и методолошку новину у 
антрополошким  истраживањима 
код нас и додаје: 

-Ауторка уводи нови концепт 
двоструких мањина у етничком 
и религијском смислу у домаћа 
антрополошка и социолошка 
истраживања малих верских 
заједница у Србији. Посебан 
научни допринос остварен је у 
истраживању мањинских верских 
заједница, савремених огранака 
неопротестантизма и у развијању 
концепта нових религија.

Сикимићева је истакла да 
књига представља квалитативни 
искорак који ће умногоме 
допринети унапређењу будућих 
истраживања конфесијских и 
мањинских заједница у Србији 
уопште.

Александра Ђурић-
Миловановић се захвалила 
свима који су јој помагали и били 
подршка током вишегодишњих 
научних истраживања. Она 
је  истакла да о Румунима 
неопротестантима у Банату 
постоји веома мало истаживачких 
радова, и да је, радећи на овој 
књизи, открила читав један 
свет који се налази у нашем 
комшилуку, а о коме ми не знамо 
готово ништа.

-Румуни неопротестанти 
представљају парадигматичан 
пример на основу којег се могу 
сагледати сложени односи између 
кључних елемената идентитета 
– етницитета, језика и религије, 
рекла је др Ђурић-Миловановић. 
Концепт двоструких мањина, 
изложен и анализиран у овој 
књизи, примењив је и на друге 

облике двоструко мањинског 
идентитета у Србији. Реализујући 
истраживање румунских 
неопротестантских заједница 
током неколико година, имала сам 
намеру да концепт двоструких 
мањина не остане само теоријска 

синтагма, већ да кроз примере 
и животне приче саговорника 
покажем динамику једног готово 
невидљивог света који у својим 
верским уверењима истрајава 
упркос неприхватању „већине“.

Ј.Е.

Отворена ретроспективна изложба др Дагана Јевдића

Промоција Монографије „Двоструке мањине у Србији“

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АЛЕКСАНДРЕ ЂУРИЋ-МИЛОВАНОВИЋ

 „ДВОСТРУКЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ“ 

 Др Александра Ђурић-Миловановић је рођена 1984. 
у Вршцу. У родном граду завршила је основну и средњу 
школу. Дипломирала је на Филолошком факултету у 
Београду, магистрирала на Факултету политичких наука 
у Београду и докторирала на Филозофском факултету 
београдског Универзитета. 

Запослена је на Балканолошком институту САНУ. 
Аутор је две књиге:  „Двоструке мањине у Србији“, и 
„Румунске верске заједнице у Банату“ (коауторски са 
Биљаном Сикимић и Мирчом Мараном). Објављује 
радове  у  научним часописима и зборницима 
и учесница  је многих међународних научних 
конференција.

Дупљајска колица, део опуса уметника Јевдића
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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

Губитак посла сиротињу ослобађа 
од вишка капитала

Т. Сухецки

С Л И К А 
И 

Р Е Ч

Седам врхунских позоришних 
остварења је у такмичарском 
програму овогодишњег 
Међународног фестивала 
„Вршачка позоришна јесен“,  који  
ће вршачка публика моћи да 
погледа у Народном позоришту 
„Стерија“од 22. октобра до 1. 
новембра. Позоришне представе 
треба да оправдају слоган 
Фестивала – Знакови у лавиринту 
времена. 

- Све одабране представе 
делују тако уверљиво на публику 
као да су драме на основу којих 
су настале, писане за нас – данас, 
нагласио је Ђура Мрђа,  директор 
и селектор Фестивала„Вршачка 
позоришна јесен“ . Све садрже 
недвосмислено јасне знакове 
за сналажење у лавиринту 
свих времена.  Уз ту наглашену 
савременост класичних 
драмских дела, богатство 
глумачког израза и снага укупног 
уметничког доживљаја, били су 
крунска мерила за овогодишњу 
вршачку „позоришну бербу“.

Фестивал позоришнe класике 
отвариће познати редитељ 
Небојша Брадић, уредник 
Културно-уметничког програма 
РТС-а, а већ по традицији први 

ће се представити домаћин, НП 
„Стерија“,  овога пута са  «Злом 
женом» Јована Стерије Поповића, 
у режији  Јована Грујића, у петак, 
23.октобра, у 20 часова. Наредног 
дана, у суботу, 24.октобра, на 
програму је комад «Казимир 
и Каролина», по тексту Едена 
фон Хорвата, у режији Снежане 
Тришић, у извођењу Атељеа  212 
из Београда.  У недељу, 25.10, у 
20 часова, наступиће Народно 
позориште Кикинда комадом 
«Носорог», у режији Снежане  
Тришић.  У понедељак ће 
гостовати Народно позориште 
Републике Српске Бања 
Лука  представом Александра  
Поповића  «Мрешћење шарана»,  
у режији  Егона Савина. Народно 
позориште Београд извешће 
комад «Бела кафа» Александра 
Поповића, у режији Милана 
Нешковића, у среду, 28.октобра, 
а наредног дана сомборско 
Народно позориште приказаће 
«Много вике ни око чега» 
Виљема Шекспира, режија Ана 
Ђорђевић. Београдско драмско 
позориште  приказаће Нушићев 
«Палилулски роман», у режији 
Егона Савина. 

Стручни жири у саставу: 
театролози Бранислава 
Лијешевић и Мирослав Мики 
Радоњић и  редитељ Божидар 
Калезић одлучиваће о наградама 
за најбољу представу, режију, 
глумицу или глумца, младог 
глумца. На сусретима публике и 
стваралаца представа модератор 
је познати позоришни радник и 
писац Миливоје Млађеновић.

Током фестивалских 
позоришних дана, поред 
такмичарског, припремљен је 
и изузетан пратећи програм 
сачињен од позоришних 
представа (вршачка Сцена на 
румунском „Петру Крду“, као и 
остварења за најмлађу публику), 
разних промоција, округлих 
столова, дружења...

Фестивал класике се и ове 
године реализује захваљујући 
Министарству за културу 
Републике Србије, Покрајинском 
екретаријату за културу АП 
Војводине, Скупштини општине 
Вршац,  као и бројним овдашњим 
компанијама, спонзорима и 
донаторима, који су стуб очувања 
ове драгоцене вршачке традиције.

Ј.Е.

ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ 

ЗНАКОВИ У ЛАВИРИНТУ 
ВРЕМЕНА

IN MEMORIAM

ТЕО ВИНУ
Тео Вину, дугогодишњи сниматељ РТС  ТВ 

Нови Сад у пензији, преминуо је у Вршцу, након 
краће болести, у 67.години. Био је један од првих 
академских филмских сниматеља у бившој 
Југославији, цео радни век је провео у ТВ Нови 
Сад, до пензије. Са камером на рамену обишао 
је свет. Био је у 57 земаља широм света, на свим 
континентима сем  Аустралије, све за потребе ТВ 
Нови Сад. Волео је да каже да је камера била његов 
живот, да је дисао са њом. 

Дипломирао је камеру на Универзитету у 
Румунији, 1972. ТВ Нови Сад била је тада у оснивању 
и одмах је добио посао. Радио је репортаже, био 
ратни извештач, а касније је прешао у спортску 
редакцију, од 1986. То је највише волео. Само 
са одбојкашима „Војводине“ био је у више од 40 
земаља. Пратио је и Светско првенство у фудбалу 
у Италији, 1990. 

Словио је за врхунског мајстора камере. Добио 
је признање „Златна камера“ на Југословенском 
фестивалу документарног и каткометражног 
филма у Београду, 1977. Вину је на првој листи 
хероја Филипина у њиховој борби за ослобођења 
од диктатора. 

Када је отишао у пензију, вратио се у Месић, 
родно село у коме је, волео је да каже, најмање 
боравио.  Ту је и сахрањен, 20. октобра.

Најава почетка „Вршачке позоришне јесени“
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Институција ликовне колоније стара је три 
века. Још су се у деветнаестом веку у западном 
свету уметници окупљали у колонијама. Прва 
ликовна колонија у Србији настала је почетком 
19. века у пределу Сићева (Сићевачка ликовна 
колонија) и најстарија је на Балкану, делује 
од 1905. године, а њен оснивач је Надежда 
Петровић зачетник експресионизма у Србији.

Између неколико ликовних центара 
високог степена ликовности, окупљајући 
углавном професионалце, истиче се 
Октобарска ликовна колонија “Моја вода” у 
Вршцу. Захваљујући њој у први план долазе 
фигуративни уметници којима је све теже да 
се представе, професори и појединци чије се 
дело може упознати и на основу монографија. 
Октобарску ликовну колонију “Моја вода” 
у Вршцу од других разликује озбиљност, у 
њој се сабирају квалитетна дела, размењују 
идеје, и различити доприноси поетичкој 
димензији званој сликарство. Она остварује 
мисију неформалног стварања, слободног 
времена које се ликовном магијом претвара 
у уметнички домет, прожет разменом знања, 
замисли и ставова. У вршцу се упорно рађа 
сада све мање жива уметност, вода којом ћемо 
опрати очи, “Моја вода”.

Дејан Ђорић, ликовни критичар

 

14. ОКТОБАРСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА МОЈА ВОДА
ФОТОРЕПОРТАЖА

Велибор Веља Бугарин
Рођен 1951. године у 

Ковину. Сликањем се бави 
преко 40 година. До сада је 
самостално излагао преко 
50 пута и више стотина 
пута колективно. Редовни 
је учесник многобројних 
ликовних колонија и 
хуманитарних акција 
уметника. Живи и ствара у 
Новом саду.

Миомир Мишо Вемић
Рођен је 1954. године 

у Доњој Буковици, 
Црна Гора. Оснивач 
и организатор 
Међународног бијенала 
минијатуре Никшић 
2005. године. Имао је 
преко 30 самосталних 
и преко 100 групних 
изложби у земљи и 
иностранству. Живи 
и ради као слободан 
уметник у Никшићу.

Јелена Враговић Цветковић
Рођена 1973. године, 

живи и ради у Вршцу. 
Излагала на самосталним и 
колективним изложбама. 
Учествовала у раду више 
ликовних колонија.

Милан Тодоровић Рубљов
Рођен 1955. године у 

Чачку. Члан је УЛУС-а. 
Добитник је нагрдае за 
сликарство Универзитета 
уметности у Београду. Живи 
и ствара у Врњачкој Бањи.

 Димитрије Ђукарић

Рођен у Београду 2002. 
године. Похађа 7. разред 
ОШ “Ј.Ј. Змај” у Београду. 
Вишегодишњи учесник 
Октобарске ликовне 
колоније Моја Вода.

Иван Кнежевић
Рођен 1956. године у 

Александровцу. Сликарством 
се бави преко 30 година. 
Организатор Ликовне колоније 
Жупа у Митровом Пољу и 
Александровцу. Учесник 
многобројних ликовних 
колонија. Живи у Александровцу, 
Митровом Пољу и Београду.
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14. ОКТОБАРСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА МОЈА ВОДА
ФОТОРЕПОРТАЖА

 Звонко Главић

Рођен 1961. године у 
Призрену. Члан УЛУС-а. 
Самостални уметник. Живи и 
ствара у Београду.

 Душан Ђукарић

Више пута награђиван. Имао је 
више самосталних и велики број 
групних изложби. Члан УЛУПУДС-а. 
Статус слободног уметника. Живи и 
ствара у Београду. Био је члан жирија 
на више интернационалних такмичења 
акварелиста.
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1035
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.

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.

Продајем кућу са плацем 
од 12,5 арa, Бела Црква, ул. 
Војске Југославије бр.6, преко 
пута главног улаза болнице. 
Два трособна стана и локалод 
50m2 са купатилом. Тел 064/64-
84-826.

Продајем нову кућу 200m2, 
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена 
уз доплату. Сваки договор је 
могућ. Тел. 063/89-09-896.

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 
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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, 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. ЦГ/
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.

Издаје се стан  у Београду,30 
m2, опремљен намештајем, 
централно грејање. Тел. 
061/294-11-63.

РАЗНО
На продају дечји трицикл 

са ручком за гурање дечји 
трактор са приколицом и 
багером са педалама. Тел. 
064/598-38-98.

Продајем повољно 
четвороделни регал на 
развлачење и две шиваће 
машине. Тел. 063/28-05-99 и 
013/400-875.

Продајем стетоскоп, 
апарат за мерење притиска 
(комплет) и стари Народни 
кувар,  штампан 1960, има 870 
страна. Тел. 831-560.    

Продајем дебеле свиње 
храњене домаћом храном, 
два комада. Тел. 063/ 551-403.

На продају салонит плоче 
30 комада, 1.000 динара 
комад, старе једну годину. Тел. 
065/20-30-750.

Чувала бих децу, жена 
среднјих година. Тел. 062/144-
65-83.

На продају две плинске 
пећи „Алфа“, мања  угаона 
гарнитура, фотеља лежај, ТВ 
„ WOX“  55 цм , мини линија, 
мерач притиска  „Омрно“, 

радио касетофон „ WOX“, 
електромотор од вешмашине. 
Тел. 064/390-62-76.

Врло повољно продајем 
регал и фотељу на развлачење 
и две Сингер машине. Тел. 
013/400-875 и 063/28-05-99.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици. Тел. 063/159-14-48.

На продају трпезаријски 
сто са шест столица, 
патике „ Адидас“ оргинал , 
рукометашке, риболовачки 
комбинезон, прслук и капа бр. 
54. Тел 064/390-62-76.

Продајем врата, ТВ, 
стаклене тегле, шпорет 
смедеревац, ормар, бицикл, 
веш машину, сто и шест 
столица, кауч, дечји креветац, 
јоги мадрац,  нову чаробну 
пећ, спољне ауто гуме, и 
књиге. Тел. 063/275-986.

Продајем уџбенике за 
пети и шести разред основне 
школе и два женска дечја 
бицикла. Тел. 060/09-576-89.

На продају стари народни 
кувар штампан 1965. године, 
има 875 страна, тврде корице, 
очуван. Тел. 013/831-560.

Помагала бих старијој 
жени у пословима у 
домаћинству, по договору. 
Тел. 830-142.

Одговорна, педантна, 53 
године, радила би у породици 
или са старим лицима (нега). 
Тел. 061/20-599-00.

На продају кућице за псе. 
Тел. 064/991-22-21.

На продају 
полуаутоматски инкубатор 
„Морава“ Пожаревац за 
1.000 јаја. Цена 550 евра. Тел. 
061/24-64-406.

Продајем исправан 
усисивач новијег датума 
у одличном стању, 2.400 
вати, цена 2.000 динара. Тел. 
064/429-06-14.

Јефтино на продају пет 
кавеза за коке носиље са 
хранилицама и појилицама. 
Тел. 063/112-12-70.

Продајем војничке 
кревете са мадрацима, 
уклапају се на спрат. 
Тел.064/393-17-17.

Продајем новине „Свет 
знања“ (комплет), разне 
езотерија књиге, велико 
огледало, писаћи сто, столице, 
очуван кауч, више разнјх 
гоблема. Тел. 063/275-986.

Продајем дрвени 
округли сто са три столице, 
кухињске елементе, лустер, 
трокрилни ормар, витрину, 
кауч, трофазни електромотор, 
фрижидер. Тел. 063/275-986.

Продајем вертикални 
замрзивач, нова дрвена 
гаражна врата, нов прозор, 
два кауча, троделну судоперу, 
шпорет, тв у боји, одличне 
спољне ауто гуме. Тел. 
063/275-986.

Продајем црну клавирну 
хармонику weltmajster 
скоро нова, женски и мушки 
тркачки бицикл и скоро нову 
електронску писаћу машину. 
Тел. 063/275-986.

Продајем гоблене „Тајна 
вечера“ и четири мања, кауч, 
две фотеље, машину за супу 
и месо и разне ствари. Тел. 
066/926-25-31.

Жена средњих година 
чувала би децу или радила 
би у породици. Тел. 062/144-
65-83.

Помагала бих старијој 
жени у пословима у 
домаћинству, по договору. 
Тел. 830-142.

Правим слана пецива за 
сва ваша славља. Кифлице, 
кроасоне, мини пице, рол 
виршле, ролате. Цена 400 
динара килограм.  Поруџбине 
два дана раније. Тел.065/293-

71-99.
На продају очувани 

писаћи сто. Тел. 806-823.
Продајем балирано сено, 

110 динара бала. Може превоз 
бала. Тел. 061/197-75-14.

На продају фасадна цигла. 
Цена по договору. Тел. 062/144-
65-83.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици или чувала децу. 
Тел. 063/159-14-48.

Продајем суве чамове 
греде старе 4 године, дужине 
8м (12х12 цм). Повољно. Тел. 
063/551-403.

Продајем берач кукуруза 
Шемпетер еко 3500. Тел. 
063/551-403.

Продајем Народни кувар 
штампан 1965. год, 900 страна,  
BMX турбо бицикл очуван, 
стетоскоп комплетан. Тел. 
013/831-560.

Продајем „горење“ веш 
машину, исправна у одличном 
стању, цена 50 евра и „Вирпул“ 
веш машиму (пере – суши) 
цена 80 евра. Тел. 064/429-06-
14

Продајем усисивач „Кено“, 
новијег датума, исправан, 
снаге2.400 вати, цена 1.500 
дин. Тел. 064/429-06-14.

Продајем полован 
фалцовани цреп „Мала 
Кикинда“ . Цена по договору. 
Тел. 806-823.

Продајем ручно 
урађен апарат за варење у 
беспрекорном стању, бољи 
од фабричког, на монофазну 
струју. Тел. 063/275-986

Продајем шатор за 
камповање и две вреће за 
спавање, повољно. Тел 064/22-
76-993 или 013/826-251

Продајем виолину 
Страдиваријус, чехословачке 
производње, 4х4. Тел. 063/87-
386-87.

На продају три кауча, 
два мадраца, нови дечији 
креветац и стаклене тегле. Тел. 
063/275-986.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици може и чување 
деце. Тел. 063/159-14-42.

Хитно потребан посао у 
породици или чување деце. 
Тел. 061/205-99-00.

Купујем крмаче од 200 до 
300 кг. Тел. 063/846-76-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 
12.000 и лежај  цена 8.000. Тел. 
063/429-569. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају: чамац од 
фиберпласта дужине 3,10 
метарау одличном стању, 

лаган, 60-так кг, пента елвин 
- руде (белгијска), 2 клипа, 
4 коња, у ок стању. Веома 
повољно.064/ 429 - 0614
На продају црвена фасадна 
цигла и кантар – вага Може 
замена за огревно дрво. Тел. 
064/5118-882. 
На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје као 
сунчани зраци. Цена по комаду 
је 8.000,00. Тел. 065/33-55-343.
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.
Продајем термоакумулациону 
пећ 3,5 kw, нова, некоришћена. 
Тел. 013/805-936.
 

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
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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

Када се у предвечерје другог октобра почеле 
сакуплјати групице родољуба, у свим срцима 
настало је силно узбуђење. Улазе тихо, бојећи 
се да их не види нека швапска њушка и већ са 
врата, немајуће снаге да се уздрже, довикују:

-Ту су наши. Црвена армија ући ће сутра у 
Вршац!

То су велики тренуци! То су часови када 
нестрпљење прети да искида нерве а жеља да 
све то буде што пре продужује минуте у дане. 
Мајке привијају децу на своје груди , људи 
нервозно шеткају по соби, провирују кроз 
прозоре и виде ... виде...последњу пометњу 
нацистичких хорди.

Рано октобарско јутро објавило је долазак 
Црвене армије. Пуцњи наговештавају долазак 
слободе. Ппобледела усплахирена швапска 
војска вуче се од куће до куће... Нема спаса!

Долази, долази Црвена армија! Долазе 
браниоци Стаљинграда, долазе осветници 
Мајданека, Винице, Љубљина, Кијева и стотине 
милиона поробљених. Са три стране Вршац је у 
кљештима. Откуцао је швабама последњи час ! 
Нема више пљачке, паљења, убијања, ждрања 
и хвалисања како су „давно“ уништили  Црвену 
армију. Данас им се поново пружа прилика да 
осете бич оних који знају зашто се боре.

- Огањ давај, - чује се глас црвена армејаца.
Пуцњава се прекида за тренутак да би 

уступила место штектању митраљеза. 
-Ево су... Први црвеноармејци и први 

партизани...
-Улазе у град...
У Радаковој мали је ослобођено је већ 

неколико улица. Чукур-мала већ слободно 
дише, а у швапском крају родитељи „Принц 
Еуген“ дивизије,  да би се умилили, часте наше 
партизане.

Кoд цркве, Руси бију топовима. Треба 
истерати остатак децеубица. Још који топ, 
још један удар и нестаће заштитника мрака и 
робовања.  Дошла је слобода! Донела је Црвена 
армија, у срцима, преко Стаљинграда, преко 
гора, дубрава и река. Величанствен изглед добио 
је Вршац када се у прво слободно јутро  појавиле 
тробојне заставе са петокраком. Шаренилио је 
допуњавало вреву, а петокраке на реверима и 
шајкачама одавале су слику слободног народа. 
Оживео је град. На улицама наши омладинци 
и грађани разговарају са црвеноармерцима и 
партизанима. Зову их, да их угосте, да се одморе, 
да им се захвале. Велики је то пут, а рат је тежак... 
На тргу коло се вије У Вршцу велики је дан, дан 
радости и среће. Највећи дан- дан слободе! 
Омладинци су сами без ичије наредбе почели 
сакупљати последње трагове поробљеника 
Европе. Чауре, пушке, шлемове – све су то 
носили и предавали властима. Једна група 
вуче топ. Замукао је још јуче од силних удара, а 
његова посада лежи у жицама. Знају омладинци 
да и њега треба одвући и предати властима. То је 
наше опљачкано благо. Вукао је шваба из наше 
земље читаве возове хране и материјала, памти 
наш народ све!

Код наших сељaка је најживље. Ту се тек 
осећа радост. Окићена кола са ћилимима а 
на њој начичкана омладина са петокраком на 
застави, пева и кличе. Приређује се трка на 
коњима, ко ће пре стићи, ко брже – Прича се 
...Довикује... Хармоника трешти... Од некуд су 
дошли музиканти... Вије се коло...

-Аој Швабо... Ори се песма, ноћ је давно пала... 
Народ је слободан...Размилела се омладина на 
све стране. Сваки хоће да се бар донекле одужи 
народној борби. Врши се попис, трба наћи кола, 
долазе нове трупе, треба помоћи фронт. Ту ће 
омладина помоћи. Јављају се у војску. Славина I 
крајишка бригада не може да прими толики број 
добровољаца. Малишан гледа са стране и тихо 
шапуће: 

-Ја бих хтео да будем  пaртизан...
Колико је било дивних примера! Сви су 

омладинци свесни, да ако нису могли раније 
да оду у Народно-ослободилачку војску, да 
бар сада, када се дело окомнчавапођу у помоћ 
и замену оне који су четири године водили 
неравну борбу по другим крајевима. Напуштена 
фашистичка имања требало је спасти што 
пре. Стваране су радне бригаде. Омладинци 
су и овде предњачили... Дочекали смо дан да 
ми беремо народна добра. Доста су нас они  
пљачкали...

Пролазили су дани. Цео изглед града као 
да се изменио. Нама мрских нацистичких 
униформи. Нема насртљивих пијаних Шваба, 
нестало је трагова и последњег „хакенкрајца“.  
Културтрегери“ су избачени из земље таквом 
силином да се никада више неће вратити.

ФОРМИРАЊЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈА

Први дани у слободи прошли су у 
безграничном одушевљењу, у некој 
опијености од среће. Скоро нико није радио. 
Неко празнично расположење ушло је у људе, 
оно их никако није напуштало. После четири 
године чаме и робовања, народ је био жељан 
да се слободно огреје на октобарском сунцу, 
које је топило лед, нахватан у грудима људи.

Први дани, били су непрекидан низ 
празника...

Поред одушевљења које је захватило град, 
осећала се и свест за озбиљним радом. Тек сада 
су дате могућности да свако у слободи својим 
радом допринесе што бржем успостављању 
нове државе која се из мора крви и пепела 
џиновски уздизала.

Народ није чекао наређења... Све што је 
било родољубиво ставило је своје снаге за 
обнову и коначно ослобођење земље.

Схватајући значај учествовања у овоме 
рату, Вршчани се јављају као добровољци 
у војску. Колико је необичну слику давало, 
када се около Шваба I крајишке бригаде 
сакупили омладинци и тражили да их узму у 
своје редове да наставе гоњење разбијених 

нациста. Тако је Вршац дао које добровољаца, 
које мобилисаних становника свих народности 
1799, а од тога подофицира и официра 36.

У циљу осигурања безбедности града 
основана је већ првих дана народна милиција.

И ако су ова важна питања била решена, 
ипак се наметало још много питања које је 
требало хитно решити. У ходницима и собама 
градске куће, где се сместио Градски народни 
ослободилачки одбор, било је као у кошници. 
Првих дана може се рећи, није се скоро уопште 
ни спавало. Питање за питањем, проблем за 
проблемом, све је то требало решити и они 
су решавани. Смештај и исхрана I Крајишке 
бригаде, а мало доцније смештај и исхрана 
Црвене армије били су у том тренутку једно од 
најважнијих питања. Даље, сачувати град од 
пљачке, наметало се као неминовно.

За ово и много штошта друго, требало је 
много људи. Збој тога је Градски народно-
ослободилачки одбор морао бити проширен, 
па је сада уместо десет одборника бројао 
двадесет и пет.

Првои Градски народно - ослободилачки 
одбор од десеторице био је састављен 
овако: Матејић Мата, трговац, Журавица 
Драгомир, кројач, Стојановић Богдан , адвокат, 
Михајловић Пера, поштански чиновник, 
Загорац Васа, сељак, Петровић Милан ковачки 
радник у железничкој ложионици, Анкуцић 
Корнелија, учитељица, Малошевић Георгије, 
калуђер, Јанкулов Синиша, ученик и Вученов 
Димитрије, професор.

Овај одбор проширен је људима који су 
за време окупације сарађивали са народно 
– ослободилачким покретом, али због 
потешкоћа за састајање већег броја људи нису 
могли одмах бити укључени и у сам одбор. У 
проширени одбор ушли су: Олах Александар, 
намештеник VIII секције за одржавање пруге, 
Васко Попа, студент, Сабовљевић Божа, 
инжињер Тамишко- бегејске водне задруге, 

Кусицки Сава, бивши намештеник Градског 
поглаварства, Мара Попадић, домаћица, 
Марић Жарко, сељак, Токин Тихомир, чиновник 
потпорног друштва „Помоћ“, Ћурић Милан, 
ветеринар, Бумбић Крста, радник, Робев Тома, 
емигрант из Бугарске.

Проширени народно-ослободилачки 
одбор могао је већ да прошири свој делокруг 
рада и да добије изглед једне машине која има 
пред собом само проблеме да решава, али да 
их успешно решава. Захваљујући озбиљности 
самих чланова одбора и масовној помоћи 
грађанства, одбору је успело да за кратко 
време има преглед ситуације у целом граду.

Природно је да се све није могло 
решити брзином, утолико пре, што се тада 
фронт налазио у блиизни, било је послова 
војне потребе, и у тим часовима кад смо 
сви очекивали само чишћење земље од 
фашистичких хорди и њихових сателита, није 
се могло другачије ни урадити. 

Али оно што је најбитније у целој ствари је 
то, да су све народне масе у одбору гледале 
прву народну власт, да су од ње очекивали и 
временом видели дела. Народ је у одбору имао 
чврст ослонац за све молбе и жалбе а одбор 
града примао је сваки савет који би ишао 
ка бржем консолидовању прилика у граду. 
Градски народни одбор можда у тим часовима 
није показао неко велико искуство, али оно 
што је важније показао је енергију и добру 
вољу којима се решавали толики задаци.

На сваком месту, па и код нас, било 
је случајева негодовања, али више из 
неразумевања или неиспуњења појединих 
интреса, а моменат је изискивао потискивање 
сваке личне ствари у корист што бржег 
нормализовања прилика у ослобођеним 
крајевима и што већа помоћ фронту за коначно 
ослобођење земље.

Главни приговор на рад Градског народног 
Одбора били су у погледу рада Одсека за 
снабдевање и трговину, Одсека за станове и 
Шумског одсека.

Рад одсека за станове састојао се у томе, 
што је начинио 2.713 уговора по молбама за 
усељење  у бивше фашистичке куће, што је 
извршио инвентарисање 1.320 фашистичких 
кућа, што је на 1.017 реверса издао бивше 
фашистичке ствари грађанима и разним 
установамана привремену признаницу, што је 
извршио оправку бивших фашистичких кућа 
по укупној вредности од 57.541 динар, што је 
све војне установе и болнице које су биле или 
се сада налазе у Вршцу, снабдео потребним 
намештајем и постељним стварима. Исто 
тако овај Одсек је снабдео Дечје домове и 
Обданишта разним намештајем и постељином 
а канцеларијским намештајем снабдео је 
бројне јавне установе и организације. Створио 
је картотеку за 1.600 бивших фашистичких кућа 
и скицирао тачне планове за сваку од ових 
кућа.

Основну потешкоћу за рад овог Одељења 
чинили су бројни досељеници који су се у току 
ове године у великом броју сами колонизирали 
у Вршац, јер су они, скоро сви, били избеглице 
и нису имали нигде ничега, па су тражили да им 
се ставе на расположење не само станови него 
и намештај.

Шумски одељак био је дужан у току ове 
године дана да снабдева не само грађанство 
и цивилне установе него и војне установе. 
Тако је за војску и војне установе издао 5.118 
просторних метара дрва,10.950 кгр. кокса, 
20.000 снопова лозе.

 За јавне цивилне установе  издао је дрва 
1.183 просторних метара, кокса 12.652 кгр, 
лозе 200 снопова и 4 кола шапурине.

За грађанство је издато дрва 5.698, 
½просторних метара, кокса 13.828 кгр, угаљ 
15.235 кгр, грања 473 гомиле, шапурине 
761 кола, фашина 220 снопова, притки 30 
просторних метара.

За довоз ових дрва утрошено је 2.625.790 
окупационих динара и 542.100 федерат. 
динара.

За поправку шумских путева утрошено је 
327 радних дана, а за исплату радника  108.525 
окупационих динара.

Док је тако народна власт организовала и 
почела да функционише, паралелно са радом 

на организовању власти почео је и рад на 
формирању политичких организација. Сада 
су формиране организације Јединственог 
народно-ослободилачког фронта, 
Антифашистички фронт жена и Уједињени 
савез антифашистичке омладине Југославије.

Четворогодишња борба са учествовањем 
жена у шуми и у борби са пушком у руци, 
изједначила је мушкарце и жене, и они су 
постали друг и другарица. Жена је ступила 
уз раме мушкарцу, постала је са њиме 
равноправна. Она је политички фактор. 
Вршачким женама није много требало да 
схвате ову истину. Организација АФЖ била је 
спроведена за неколико дана.

Омладина, која је увек присталица оног што 
је добро и лепо и што је напредно, потврдила 
је и овог пута да је она главни ослонац и 
полуга напретка. Чврста и бројна омладинска 
антифашистичка организација УСАОЈ била је 
за неколико дана моћан фактор у политичком 
и културном животу. 

После овога дошло је до оснивања ЈНОФ-а 
у коме су саставни део АФЖ и УСАОЈ. За првог 
претседника Градског одбора ЈХОФ-а био је 
изабран Спаса Зрењанин.

Даље организације ЈНОФ-а, као и АФЖ-а 
и УСАОЈ-а извршена је тако да је у сваком 
градском реону створен Реонски одбор свих 
тих организација, тако да данас имамо у овим 
реонима Реонске одборе  антифашистичке 
организације: Радакова I , РадаковаII, Ириг-
Мала, Чукур-Мала, Црвењачка –Мала, IV Реон ( 
Нови крај) , Центар и Балата.

Пошто Народни фронт, како се је назвао 
ЈНОФ када је завршено ослобођење, није 
само политички фронт, него је у исто време 
и економски и културно – просветни фронт, 
то су се пред Народни фронт постављали 
вишеструки задаци. Политички је требало 
освестити масе и указати на прави народни 
пут онима који још нису били начисто 
променом која се одиграла, који нису били 
начисто с тим, да је политичка моћ прешла 
у руке народа. Требало је радити да парола 
братство и јединство постане стварност, 
а исто тако и остале тековине народно-
ослободилачке борбе да постану програм 
свима и непркосновена народна светиња. Из 
политичког живота су брисани они, који су 
окрвавили своје руке народном крвљу или 
били у домаћим издајничким организацијама.

На економском пољу искрсли су пред 
народни фронт многи проблеми међу 
којима је један од најважнијих, правилна 
расподела робе. Да би расподела производа 
била под контролом широких радних маса, 
под контролом, сељака, радника и поштене 
интелигенције, пренесено је право Градског 
народног одбора да врши расподелу робе за 
становништво, на поједине Реонске одборе. 
Због младости наших људи и њиховог 
неискуства у оваквом раду, дешавале су се ту и 
тамо мање неправилности, али се сам принцип 
учествовања целокупног народа у контроли 
расподеле робе и у евиденцији о онима који су 
је добили и оних који још нису добили, показао 
исправан.

Година дана је протекла  и наше нове 
организације стале су чврсто на своје ноге. 
Оне су успеле да се потпуно афирмирају и 
да постанузначајни чиниоци у животу нашег 
града. Њихов рад није без грешака, али 
учешће широких маса и њихова контрола 
како политичког тако и економског и културно 
просветног рада јесте гаранција да ће ове 
организацијеу свом даљем развоју поћи 
правим путем.

ПРВИ ДАН У 
СЛОБОДИ
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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: Милена 
Павличевић и ћеркица Лена Ђукић, Марија Јовићи њен синчић чије је презиме Паскота.

A.Б.

ПРВИ 
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ОПРЕМАЊЕ 
БЕБИНЕ СОБЕ

Било да имате одвојениу собицу коју ћете 
претворити у дечију или ћете направити дечији кутак 
у вашој спаваћој соби, требали бисте то почети да 
уређујете док још имате енергије.  Пре него почнете, 
размотрите облик и величину простора како бисте 
знали колико покућства и дечије опреме може 
стати у њега. Проверите имали довољно утичница 
за струју и довољно грејних тела у њему. Мала деца 
воле гледати у јарке основне боје и велике, упадљиве 
слике зато одаберите шарене тапете или тако обојите 
зидове, а материјал који се може прати олакшаће вам 
одржавање зидова да увек изгледају светло и свеже. 
Ствари које се могу премештати, слике и покретни 
висећи украси, могу се користити за оживљавање 
једнобојне позадине ако нисте склони одабиру боје 
пре него сазнате пол детета. Простирачи и сјајни 
подови лепо изгледају, али нису прикладни јер се лако 
можете оклизнути на њима док држите дете. Једино 
важно за под јесте да буде топао под ногама и да не 
буде клизав. 

Светло са млечном сијалицом или посебно 
обликована лампа за дечију собу веома је корисно 
имати за ноћно храњење јер светли лагано и 
пригушено што ни вас ни дете неће усред ноћи 
превише преплашити.

Ноћна лампица даје вам довољно светла да 
проверите дете које спава, али да бисте променили 
пелене требаће вам јаче светло.  Избегавајте  са 
продужним кабловима које можете повлачити, а све 
електричне утичнице које се не користе заштитите 
сигурносним затварачима.

У соби у којој спава дете не сме бити промаје зато 
све прозоре заштитите густим ланеним завесама. Оне 
неће само задржавати промају него и јутарње светло 
које би лети могло пробудити ваше дете.

Завесе  не смеју бити  на дохват дечијег креветића. 
Никад не стављајте колевку или креветић испод 
прозора или близу радијатора. Мала деца не могу 
регулисати своју температуру зато им треба осигурати 
угодно топлу околину са температуром отприлике 18°. 
Посебан термометар или термостат за дечију собу, 
причвршћен за радијатор олакшаће одржавање собне 
температуре.

За дете је сада потребно веома мало покућства. 
Место за спавање, ормарић за одећу и место за 
хигијенске потрепштине и за превијање, као и столица 
за вас док будете хранили или љуљали дете. То је све 
што вам је заправо потрбно првих неколико месеци. 
Сво покућство за дечију собу треба бити довољоно 
чврсто тако да га дете, кад мало порасте, неће моћи 
преврнути на себе користећи га као ослонац кад се 
буде почело подизати  на своје ноге.

Ако купујете половно покућство, проверите да 
боја или лак нису токсични и да нема олова. Ако 
имало сумњате, добро састружите све са покућства и 
пребојите га сигурним материјалом. Проверите и да 
нема сломљених делова који би могли озледити ваше 
дете.

Извор: Мама и беба рс

Милена Павличевић Лена Ђукић

Марија Јовић Паскота



ПЕТАК • 23. октобар  2015.ВРШАЧКА КУЛА20 КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

б. Српске:четворогодишња школа за дечаке и 
трогодишња за девојчице. Настава се одржава 
у девет просторија са девет учитеља и две 
катихете. Школа има директора и броји 617 
ученика и то 404 дечака и 207 девојчица. при 
томе треба нагласити да многа српска деца ради 
учења немачког језика похађају немачку школу.

ц. Јевреји имају двогодишњу школу за 
дечаке и девојчице. У њој предају два учитеља 
у две учионице и настава је на немачком и 
хебрејском језику. Надзор над овом школом 
поверен је директору немачких школа. Школа 
има 81 ученика и то 43 дечака и 38 девојчица. 
Ова школа добија из градске благајне годишње 
субвенцију од 200 флорина и 3 хвата дрва.

ИНДУСТРИЈА, ТРГОВИНА И ЗАНАТСТВО

Већина становника Вршца бави се 
земљорадњом и виноградарством. Друга по 
значају је трговина робом и продаја ручних 
производа. Производња жита није довољна 
и не задовољава потребе становништва, те се 
жито мора куповати. Вино је једини и најважнији 
извозни артикал.

Вршац је највећи произвођач вина  у 
Аустрији, пошто се овде производи две до 
три хиљаде ведара вина годишње. Године 
1857. произведено је у Вршцу око 2000 ведара 
црвеног слатког прворазредног вина, 15000 
ведара црвеног другоразредног вина, 15000 

ведара црвеног другоразредног слатког шилер 
вина, 110000 неслатка јака шилер вина, 8000 
ведара бела вина, свега 150000 ведара добре 
робе, а уз ово још велика количина црна, бела и 
шилер вина слабијег квалитета.

Године 1857.  добили су вршачки произвођачи 
вина у Бечу сребрну медаљу за изврсна вина на 
земаљској пољопривредној изложби. Ова се 
медаља чува у градској кући.

Сада у Вршцу има172 трговца и 888 занатлија, 
једна штампарија, две књижаре, једна олајница, 
пивара, шеснаест сувача са двадесет и девет 
хода и три радионице свиле. Планиран је патни 
млин са парним купатилом и парном млекаром.

САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА

Међу саобраћајним средствима прво место 
заузима железница. 18. јули 1858. године, 
обележава нову еру у нашим аналима, тада је 
Вршац магичним шинама повезан са великим 
светским саобраћајем.

Као друго споменућемо успостављање 
телеграфског саобраћаја 15. 10. 1858. године, 
који шаље вести у све делове света.

Даље се повећава број и удобност превоза 
људи и ствари на изврсној ц.к. пошти.

Најзад споменућемо још и у новије време 
изграђене путеве према Темишвару, Панчеву и 
Стражи. на изградњи пута према Гудурицимјош 
се и сада ради.

АНдРИјА ВАсИћ  
Прилог монографији града Вршца  (14)

1857.
- 4. септембра, у 10 сати 

преподне из једног пласта 
сена у кући господина Хана, 
у баштенској улици, избила је 
ватра, која је, ипак, за кратко 
време савладана. Начин 
настајања није докучен.

- 20. децембра, у десет сати 
увече, осетио се у Вршцу благ 
земљотрес.

1858.
- 1. јула отворена је пруга 

Темишвар-Вршац-Бела Црква, 
догађај који ова Хроника може 
да дода својим најважнијим 
забелешкама. Тим не само да 
је град много добио, да има 
могућност бржег саобраћаја са 
непосредном околином, већ је 
и сам новоотвореномпругом 
прикључен у широку 
европску путну мрежу и 
то идустријалцима нашег 
града, међу којима се 
истичу произвођачи вина, 
омогућавало да се преко 
своје робе, познате по добром 
имену, повежу са удаљеном 
трговином.

- У овој години крштено је у 
вршачкој католичкој општини 
256 деце мушког пола и 251 
женског (укупно 507). Умрло 
282 мушког и 234 женског пола 
(укупно 561), венчано 93 пара.

1859.
- 24. јануара са јутарњим 

возом овде је стигло његово 
височанство кнез Србије 

Михаило Обреновић са 
пратњом и узео пролазни 
смештај (ради преседања воза) 
код господина Војновића. 
поподне је високи гост 
наставио своје путовање.

- 28. април је датум царског 
прогласа народима Аустрије о 
почеку рата са италијом.

- 6. маја овдашњи општински 
савет на предлог привременог 
градоначелника Стојачковића 
донео је одлуку да се оснује 
фонд за десеторицу инвалида 
из садашњег рата (италијански 
рат), који су послати из 
темишварског округа у к. унд 
к. армију, од кплара надоле, 
а остали без средстава и не 
могу да уживају Патентал 
или другу потпору, да им се 
до краја живота исплаћује 
дневни износ од 10 круна из 
градских прихода. Као следећу 
патриотску жртву решио је 
градски савет да купи за армију 
10 тешких теглећих коња.

- 12. јула 1859. је датум 
највише армијске заповести 
поводом закључења мира у 
месту Велафранко. 15. јули је 
датум МАНИФЕСТА народима 
истим поводом.

- 28. јула највишим декретом 
наименовани су њ. екс. 
господин фелдмаршаллајтнант 
гроф Коронинин-Кронберг 
за бана Хрватске, њ. екс. 
фелдмаршаллајтнант Јозеф 
соркочевић за пкрајинског 
гувернера Баната. 21. августа 
највишим указом  је досадашњи 

министар унутрашњих 
послова Александер Фрајхер 
фон Бах разрешен дужности, а 
на његово место наименован 
је гроф Голуховски. Даље, гроф 
Рехберг постао је председник 
владе , Фрајхер фон Хибнер 
министар полиције.

- 3. августа изабран је 
вршачки окружни предстојник 
на седници општинског савета 
за општинског саветника. 

- 27. новембра, била је 
недеља, када је у шест сати 
увече, за време снажне 
олује, избио пожар у сенику 
овдашњег чешљарског 
мајстора господина Ридла.

- 16. децембра, долазећи из 
Оравице, почествовао је наш 
град својом посетом, тадашњи 
покрајински гувернер барон 
фон Соркочевић.

- 20. децембра одржана 
је у овдашњој градској 
кући минуендо-лицитација. 
(лицитација на којој је  важно 
што мању понуду добити) на 
суму од 130 042 флорина и 55 
круне бечке валуте, колико је 
износио предрачун за градњу 
градске римокатоличке 
парохијалне цркве. Господину 
Јохану Бибелу додељена 
је градња као оном који је 
најмање тражио,  уз услов да 
то одобре више власти.

- Према службеним 
исказима рођено  је ове године 
503 деце, 79 пара је ванчано, а 
449 особа је умрло.

КришТОФ БАуМАН - ПрилОзи зА хрОНиКу ВршцА  (15)

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине Вршац, година 
17, број 289, 14. октобар 1992.

рЕФЕрЕНДуМ у ВршАчКОј ОПшТиНи зА ПрОМЕНу уСТАВА 
СрБијЕ НијЕ ПрОшАО

ГлАСАлО 49,56 ОДСТО БирАчА

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 27, број 519, 18. октобар 2002.
ОПшТиНСКи ОДБОр ДЕМОКрАТСКЕ СТрАНКЕ СрБијЕ ВршАц О ДруГОМ 
КруГу изБОрА

ПРОСЛАВЉЕНА ПОБЕДА

За промену Устава Србије 
у који би се унеоАмандман 
1 којим се прецизира да 
ће се превремени избори 
одржати до краја ове 
године, изјашњавали су 
се у недељу, 11. октобра, 
и наши суграђани на 
укупно 57 бирачких места. 
У најкраћем, извештај би 
гласио овако - Амандман 
1 није изгласан јер није 
дибијена потребна већина 
гласова. Од 47.377 бирача 
који чине бирачко тело 
наше општине, гласало је 
укупно 23.597 грађана или 

49,59 одсто бирачког тела. 
Од овог броја за Амандман 
је гласало 22.954 или  48,45 
одсто бирача. Против је 
било 479, а неважећих 
листића 164.Референдум 
је по речима Милорада 
Видуљевића, председника 
Општинске изборне 
комисије, протекао без 
приговора, а није било ни 
поништених гласова. Иначе, 
у шест градских месних 
заједница има укупно 
уписаних 30.588, а у сеоским 
16.789 бирача. 

Чланови и симпа-тизери 
Демократске странке 
Србије у Вршцу прославили 
су у поноћ, 13 октобра, 
очекивану и убедљиву 
победу др Војислава 
Коштунице у другом кругу 
председничких избора у 
нашем граду, али и у Србији 
у целини. Сматрамо да су ови 
избори потврдили раније 
процене да већина Вршчана 
није задовољна досадашњим 
током спровођења реформи 
у земљи и да очекује у 
будућности једну стабилнију, 
сигурнију и одговорнију 
државну политику. У 
време када се писало ово 
саопштење, понедељак, 14. 
октобар 2002. године били 

смо у очекивању званичног 
става руководства наше 
странке поводом уочених 
неправилности у саставу 
бирачких спискова. По свему 
судећи те неправилности 
су попримиле масовни 
карактер и значајно утицале 
на проценат тзв. излазности 
бирача. Када се овај проблем 
буде адекватно решио 
верујемо да ће Србија, али 
и бројни међународни 
чиниоци, који су исказали 
бригу за ситуацију у нашој 
земљи, имати разлога за 
задовољство, јер ће на 
чело земље доћи један 
мудар, одговоран и заиста 
демократски председник - 
др Војислав Коштуница.

Председник Покрета 
ВРЕР Чедомир Живковић 
и народни посланик 
Српске напредне странке 
Предраг Мијатовић 
потписали су коалициони 
споразум о сарадњи на 
локалном нивоу, 7. октобра. 
Верификацијом споразума 
напредњаци су изашли 
из опозиције и постали 
део владајуће коалиције 
у вршачком парламенту, 
заједно са одборницима 
Демократске странке и 
Лиге социјалдемократа 
Војводине, странака које, 
такође,имају писмени 

договор о сарадњи са 
Покретом, окосницом 
владајуће већине, који је на 
изборима освојио највише 
одборничких мандата. 
Живковић се захвалио 
на поверењу и будућој 
сарадњи са вршачким 
напредњацима, посебно 
Љубиши Милосављевићу, 
председнику Окружног 
одбора и в. д. председника 
Општинског одбора Вршац, 
који је због здарвствених 
разлога, био спречен да 
присуствује конференцији 
за новинаре одржаној након 
потписивања споразума.

Вршачка кула, инфо локал медиа група, година 37, број 878, 12. октобар 2012.

КОАлициОНи СПОрАзуМ ПОКрЕТА ВршАчКА рЕГијА ЕВрОПСКА 
РЕгИјА И сРПсКЕ НАПРЕдНЕ стРАНКЕ

НАПРЕДЊАЦИ ПОСТАЛИ 
ДЕО ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

из СТАрОГ АлБуМА 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 10.колa

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

ТАБЕЛА
 
1 Оџаци  10 6 3 1 15 6 +9  21
2 Раднички (СМ) 10 4 5 1 13 10 +3  17
3 Раднички (НП) 10 5 2 3 11 11 0  17
4 Дунав  10 4 4 2 12 7 +5  16
5 Бачка 1901  10 4 4 2 12 8 +4 16
6 Раднички (Ш)  10 4 4 2 9 7 +2  16
7 ТСЦ   10 5 1 4 7 7 0  16
8 Омладинац  10 3 6 1 10 6 +4  15
9 Цемент  10 4 3 3 14 11 +3  15
10 Сента  10 3 5 2 10 9 +1  14
11 Слога  10 3 4 3 12 13 -1  13
12 Железничар  10 2 3 5 11 15 -4  9
13 Долина  10 2 3 5 7 12 -5  9
14 Борац (С)  10 2 2 6 12 13 -1  8
15 Банат  10 1 3 6 6 14 -8  6
16 Вршац  10 0 4 6 5 17 -12  4

Вршчани су у првом полувремену 
очитали лекцију лидеру, али то није 
било довољно да непоражени напусте 
терен. Изабраници тренера Миће 
Субића су упркос томе што су играли 
против ветра, који није био савезник 
играчима, имали велику предност у 
поседу лопте и иницијативу током 
свих 45 минута првог дела. Најлепшу 
акцију домаћи су извели у 21. минуту, 
када је после Тимићевог дриблинга 
и центаршута са десне стране, Ракић 
милиметраски прецизно погодио 
супротан угао и донео предност. 
Офанзива домаћих није јењавала ни 
почетком другог полувремена, Тимић 
је у 65. минуту одлично извео корнер, 
Рошуљ је на другој стативи био у 
идеалној прилици, одлично шутирао 
главом, али је Магда чудесно одбранио. 

У следећем минуту на сцену је ступио 
панчевачки арбитар Милосављевић, 
показао је Стојаковићу други жути 
картон јер се капитен Вршчана на 
време није удаљио од лопте при 
извођењу прекида. У истом минуту је 
голман домаћих Познић кардинално 
погрешио, а из досуђеног индиректа 
Зрењанинци су дошли до изједначења, 
евроголом Цаврића. Седам минута 
касније Раднички је из контре дошао 
до предности, Панић је био бржи од 
Познића, претрчао га и погодио празан 
гол.  У надокнади времена по један 
погодак на обе стране, најпре је Бакош 
потврдио тријумф гостију, а потом 
Тимић ублажио пораз. Вршац јунајтед 
у нареднок колу гостује у Банатском 
Карађорђеву, екипи Јединства. Пад форме: Вршац јунајтед

Вршчани су и после десетог кола 
последњепласирани на табели 
и најнеефикаснији у лиги,али 
освојени бод у Старим Бановцима 
могао би да буде од пресудног 
значаја за повратак самопоуздања. 
То је нарочито важно ако се има у 
виду да овог викенда на Градски 
стадион стиже лидер војвођанског 
српсколигашког каравана, тим 
Оџака. Изабраници тренера Бранка 
Савића су и прошле сезоне најбоље 
партије пружали управо против 
најквалитетнијих ривала, и због тога 
је предстојећи меч добра прилика 
да се на трибинама окупе љубитељи 
фудбала који са нестрпљењем 
очекују први тријум Вршца ове 
сезоне. Утакмица Вршац - Оџаци 
игра се у суботу са почетком у 14 
часова.

 

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

ПЕШТЕРАЦ УПЕЦАО БОД
ДУНАВ (С.БАНОВЦИ) - ВРШАЦ 1:1 (1:0)

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 10. колa
Партизан (У)  2:4  Војводина
БАК  1:1  Борац (С)
Владимировац  2:0  Партизан (Г)
Вултурул  3:1  Југославија
Слога (БНС)  1:1  Јединство Стевић
Младост (В)  1:2  Младост (О)
Будућност (А)  1:2  Динамо 1945

 
                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 10     9 1       0 28
2Младост (О) 10     9 0       1 27
3Војводина 9       6 1       2 19
4Будућност (А) 10    5 2       3 17
5Слога (БНС) 10    5 1       4 16
6Партизан (У) 9       5 0       4 15
7Вултурул 9       4 2       3 14
8Борац (С) 9       2 4       3 10
9Црвена звезда 9       3 1       5 10
10Јед. Стевић 9       2 3       4 9
11БАК  9       2 3       4 9
12Младост (В) 10     2 1       7 7
13Влади 9       2 1       6 7
14Југославија 9       2 0       7 6
15Партизан (Г)    9       1 2       6 5
16Раднички (Б)   0       0 0       0 0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 10. кола

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

ТАБЕЛА
1 Раднички Зр.  10 9 0 1 27 8 +19  27
2 Козара  10 7 1 2 21 6 +15  22
3 Будућност  10 7 1 2 20 13 +7  22
4 Јединство (БК) 10 6 1 3 24 15 +9  19
5 Јединство (НБ) 10 6 1 3 18 13 +5  19
6 Славиа  10 6 0 4 28 16 +12 18
7 Слобода  10 6 0 4 25 17 +8  18
8 Слога   10 4 1 5 15 15 0  13
9 Раднички (С)  10 4 1 5 12 15 -3  13
10 ЖАК   10 3 2 5 12 14 -2  11
11 Вш Унитед  10 3 1 6 15 21 -6  10
12 Раднички (К)  10 3 1 6 8 19 -11  10
13 Полет  10 3 1 6 13 32 -19  10
14 Прол. (БК)  10 2 3 5 8 17 -9  9
15 Младост (Л)  10 3 0 7 13 27 -14  9
16 Ц. звезда (РС) 10 1 0 9 8 19 -11  3

ФУД БА Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА БАНАТСКА ЗОНА

ЗРЕЊАНИНЦИ СЛАВИЛИ У ВРШЦУ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА

СУДИЈА ПОГУРАО ЛИДЕРА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – РАДНИЧКИ (З) 2:3 (1:0)

Време за прву победу: Марин Миок (ФК Вршац)

Хала Миленијум, стрелци: Везмар у 5. и 40. минуту, Лукач у 17. 
минуту за Форум, Семереди у 11, Панић у 28. минуту за Танго

ФОРУМ: Морариу, Радуловић, Лукач, Николић, Рашић, 
Вуксановић, Јанковић, М.Богдановић, Оровић, Везмар, Н. 
Богдановић, Анђелковић, Борковић

ТАНГО ЛИМАН: Чича, Бошковић, Адамов, Бабић, КОвач, Бегојев, 
Семеради, Цветановић, Панић, Штробоја, Лабовић

Вршчани су остварили нову победу после велике борбе са 
одличним Новосађанима и запосели врх табеле без изгубљеног 

бода. Одлучујући погодак постигао је Везмар у 40. минуту из 
пенала. У наредном колу Форум гостује у Руми где ће се састати са 
Викингом.

Резултати 3. кола: Викинг - Летећи Холанђанин (Врбас) 2:6, 
Тврђава (Н. Сад) - Телеп (Н. Сад) 2:1, Хајдук (Кула) - Кикинда 10:2, Апа 
Футсал (Апатин) - Србобран 1:0

Табела: 1. Форум 9, 2. Летећи Холанђанин 9, 3. Тврђава 9, 4. Хајдук 
4, 5. Апа Футсал 4, 6. Србобран 3, 7. Танго 3, 8. Телеп 1, 9. Викинг 1, 10. 
Кикинда 0 бодова.

ФУ ТС А Л
ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНА

ФОРУМУ ЧЕЛНА ПОЗИЦИЈА
ФОРУМ - ТАНГО ЛИМАН 3:2 (2:1)

Резултати 9. кола: Банат (Иланџа) - Јединство 
(Влајковац) 1:2, Војводина (Селеуш) - Хајдучица 
1:2, Војводина (Црвена Црква) - Караш 
(Јасеново) 3:0, Караш (Куштиљ) - Потпорањ 3:0, 
Борац (В. Средиште) - Партизан (Кајтасово) 2:0, 
Ратар (Крушчица) - Борац (Врачев Гај) 2:1, Дунав 
(Б. Паланка) - Шевац (Кусић) 0:1.

Табела: 1. Војводина 21, 2. Јединство 21, 3. 
Караш (К) 16, 4. Војводина (С), 5. Борац (ВС) 15, 
6. Хајдучица 15, 7. Шевац 15, 8. Борац (ВГ) 12, 
9. Караш (Ј) 11, 10. Потпорањ 10, 11. Банат (и) 
10, 12. Партизан (К) 8, 13. Ратар 6, 14. Дунав 5 
бодова.

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА
ГУДУРИЧАНИ НА ЧЕЛУ

Резултати 6. кола: Виноградар 
(Гудурица) - Банат (Дупљаја) 2:1, 
Омладинац (Загајица) - Јединство 
(Орешац) 6:2, Хајдук (Шушара) - Победа 
(Парта) 1:0, Раднички 1927 слободан

Табела: 1. Виноградар 13, 2. Раднички 
13, 3. Хајдук 9, 4. Банат 7, 5. Омладинац 6, 
6. Јединство 3, 7. Победа 1 бод.

МАЛИ ФУДБАЛ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЊЕ 

ОСНОВАЦА И СРЕДЊОШКОЛАЦА
Основне школе: “Ј.С. Поповић” - “К. Добан” 

Куштиљ 10:0, “Ж. Зрењанин” Избиште - “Ђ. Јакшић” 
Павлиш 3:1, “О. Петров Радишић” - “П. Јовановић” 1:0, 
“Младост” - “В. Караџић” 5:3. Полуфинале: “Ј.С.Поповић” 
- “Ж. Зрењанин” Избиште 7:0, “Младост” - “О. Петров 
Радишић” 7:2, финале: “Ј.С.Поповић” - “Младост” 4:3.

Средње школе: Полуфинале: Гимназија - “Н. 
Тесла” 0:0 пеналима 4:3, Хемијско - медицинска 
- Пољопривредна 1:4, финале: Гимназија - 
Пољопривредна 8:1.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ПОБЕДА ВЛАЈОВЧАНА У ИЛАНЏИ, ПОТПОРАЊЦИМА ДУБОК КАРАШ
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КО Ш А Р К А

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. Вршачки стонотениски бисер: Тијана Јокић

СУПЕРЛИГА (Ж) 3. КОЛО
ВРШЧАНКЕ СЛАВИЛЕ У ДЕРБИЈУ

РАПИД (НИКОЛИНЦИ) - ВРШАЦ 2:4

Васиљевић - Дани 3:1 (11:5, 11:9, 9:11, 11:7), 
Кожокар - Радак 0:3 (9:11, 7:11, 5:11), Туркоање 
- Јокић 0:3 (6:11, 8:11, 9:11), Васиљевић - Радак 
1:3 (8:11, 11:9, 6:11, 6:11), Туркоање - Дани 3:1 
(11:8, 10:12, 11:9, 12:10), Кожокар - Јокић 1:3 
(10:12, 11:8, 6:11, 3:11).

СУПЕРЛИГА (М) 3. КОЛО
СПАРТАК - ВРШАЦ 4:3

Костадиновић - Л. Јовичић 3:2 (8:11, 8:11, 
11:7, 11:3, 11:4), Халас - М. Јовичић 3:0 (11:9, 
11:8, 11:9), Н. Грбић - Л. Грбић 3:0 (11:7, 11:7, 
11:1), Костадиновић - М. Јовичић 2:3 (11:6, 8:11, 
9:11, 11:1, 9:11), Н. Грбић - Л. Јовичић 2:3 (14:12, 
14:16, 11:8, 2:11, 7:11), Халас - Л. Грбић 1:3 
(11:13, 11:7, 6:11, 10:12), Костадиновић/Халас - 
Јовичић Лука/Матија 3:0 (12:10, 11:4, 11:4).

С ТО Н И  Т Е Н И С

ДРУГА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР 6. КОЛО

ПЕТИ ТРИЈУМФ 
ВРШЧАНА

КЉАЈИЋЕВО - МЛАДОСТ 23:25 (13:11)

Рукометаши Младости су у Кљајићеву 
наставили победнички низ забележивши 
пети узастопни тријумф. Изабраници 
тренера Бориса Каракаша су и на овом мечу 
били некомплетни, без капитена Бранкова, 
Бегенишића и Радовановића, али су захваљујући 
сјајном финишу успели да дођу до целог плена. 
Домаћи тим је водио у највећем делу меча, у 
првом полувремену у три наврата са по три 
гола разлике, да би на почетку другог предност 
Кљајићева износила чинило се недостижних 
17:11 (35. мин). Ипак, у последњих десет минута 
Вршчани су заиграли одлично у одбрани, и 
ношени голгетерским расположењем Раковића 
(9 голова) успели да достигну и престигну 
ривала. Овог викенда, у СУБОТУ са почетком у 
18 часова у Миленијуму, игра се дерби јесењег 
дела сезоне, Младост дочекује водећи Срем из 
Сремске Митровице.

Резултати 6. кола: Славија (Н. Сад) - Војвода 
Степа 38:19, Сивац 69 - Нова Пазова 35:27, 
Раднички (Ј. Томић ) - Црвенка 2 39:27, Раднички 
1958 (Шид) - Младост ТСК (Б. Јарак) 26:30, Срем 
(С. Митровица) - Беочин 35:28, Потисје Плетекс  
(Ада) - Хајдук (Чуруг) 33:23

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

Кошаркаши Вршца Свислајон доживели 
су тежак пораз на гостовању Борцу у Чачку. 
Изабраници тренера Душана Гвоздића 
били су немоћни против невероватно 
расположених кошаркаша домаћег тима 
који су убацили чак 15 тројки на мечу из 
30 покушаја. Вршчани су у том сегменту 
игре подбацили, јер су шутнули 26 тројки, а 
погодили само четири.

Од почетка меча Вршац Свислајон је 
јурио предност домаћина, која је већ у 9. 
минуту била двоцифрена (23:12). Најмањи 
заостатак био је четири поена и то средином 
друге четвртине. После тога, Борац је постао 
помахнитала машина, коју није било могуће 
зауставити.

Најбољи играч утакмице био је Андрија 
Симовић (индекс 29), који је постигао 20 
поена, 9 скокова и 5 изнуђених фаулова. 
Двоцифрен учинак имали су и Младен 
Јеремић и Рајко Кљајевић, који су додали по 
10 поена.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

РУ КО М Е Т

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 1. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЦА НА СТАРТУ
ВРШАЦ - ЖАБАЉ ВОЛЕЈ 0:3 (21:25, 10:25, 11:25)

Вршчанке су убедљивим поразом започеле 
нову друголигашку сезону. У Сали Хемијско 
- медицинске школе гошће из Жабља су 
нарочито у другом и трећем сету биле 
убедљиве и заслужено славиле максималну 
победу. Изабранице тренера Михајла Пецикозе 
у наредном колу гостују у Суботици где им је 
ривал друга екипа Спартака.

Резултати 1. кола: Омладинац (Н. Бановци) 
. Јединство 2 (С. Пазова) 1:3, Рума - Младост 
(Панчево) 3:0, Одбојка 013 (Панчево) - Спартак 2 
(Суботица) 3:2, Итон Срем Темпо (С. Митровица) 
- Врбас 3:0.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (М) 1. КОЛО

БАНАТ БЕЗ ГРЕШКЕ
БАНАТ - БЕЧЕЈ (2) 3:0 (25:13, 25:19, 25:12)

Одбојкаши Баната су убедљивом победом 
на старту најавили шампионске амбиције ове 
сезоне. Победа против друге екипе Бечеја 
подигла је самопоуздање Вршчанима уочи 
наредног кола у којем ће одмерити снаге са 
можда и највећим конкурентом у борби за 
врх табеле, Кикиндом. Меч се игра у суботу у 
Миленијуму са почетком у 15 часова.

Резултати 1. кола: Кикинда - Срем Итон (2) 
3:0, Младост - Клек Србијашуме (2) 3:1, Борац 
(2) - Словен 3:2, Сириг слободан.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (Ж)

ПРЕОКРЕТ У ФИНИШУ
БАНАТ - ЖИТИШТЕ 2:3

 (18:25, 25:11, 25:19, 20:25, 10:15)

У бурном мечу са два велика резултатска 
преокрета више нерава имале су гошће из 
Житишта. Вршчанке су се вратиле из почетног 
минуса од једног сета, успеле да поведу, али 
нису имале снаге и концентрације да заврше 
добро започети посао. Прилику да освоје прве 
бодове у новој сезони изабранице тренера 
Душана Павловића имаће у суботу, када у Сали 
ОШ “Младост” дочекују екипу Кикинде. Меч 
почиње у 15 часова.

Резултати 1. кола: Кикинда - МД Зрењанин (2) 
1:3, Крајишник - Волејстарс  3:0, Раднички - Клек 
Србијашуме (2) 2:3, Херцеговина - Пролетер 3:0.

ОД Б О Ј К А

ВРШЧАНИ ДЕКЛАСИРАНИ У ЧАЧКУ У 2. КОЛУ КЛС

БРОДОЛОМ У МОРАВИ
БОРАЦ - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН  96:63 (23:16, 20:17, 24:14, 29:16)

Убедљиво и лако су 
Вршчанке савладале гошће из 
Суботице остваривши први 
тријумф ове сезоне. У читавом 
току сусрета резултатска 
предност била је на страни 
домаћих које су до прве 
двоцифрене резултатске 
предности дошле у 17. минуту 
(25:14). До полувремена је та 
разлика увећана и практично 
је већ тада пут ка победи 
био трасиран. Суботичанке 
су најбоље моменте имале 
почетком другог полувремена 
када су серијом 10:0, коју је 

иницирала Сутуровићева, 
дошле на минус пет (30:25). 
Најбоља играчица меча 
Марина Мандић одбила је тај 
напад гошћи тројком, домаће 
су се вратиле у ритам из првог 
полувремена и почетком 
последњег периода, када 
је Вршац Свислајон стекао 
20 поена предности (50:30, 
34.мин), питање победника 
било је решено. Поред 
Мандићеве, у тиму тренера 
Данијеле Ризвић одлична је 
била Анђела Радовић, која 
је забележила 14 поена и 4 

асистенције. Одличан учинак 
имала је Жаклина Јанковић са 
12 поена и 12 скокова.

У наредном колу 
кошаркашице Вршца 
Свислајон гостују у Новом Саду 
где их дочекује Новосадска 
кошаркашка академија.

Резултати 2. кола: 
Војводина - Шумадија 78:75, 
Студент - Новосадска ЖКА 
83:73, Црвена звезда - Врбас 
Медела 76:54, Радивој Кораћ 
- Бор 103:26, Раднички - 
Краљево 67:60.

ПРВЕНАЦ ВРШЧАНКИ
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – СПАРТАК 65:41 (16:10, 14:5, 12:15, 23:11)

Светла тачка: Андрија Симовић (Вршац 
Свислајон)

Повратак у старо јато: Анђела Радовић 
(ЖКК Вршац Свислајон)

УСПЕХ ТАЛЕНТОВАНЕ ВРШЧАНКЕ

ТИЈАНА ЈОКИЋ ДОНЕЛА ЗЛАТО СРБИЈИ

Михајло Мандић, члан 
Атлетског клуба “Атина”, бриљирао 
је у финалу Купа Србије за пионире, 
које је одржано у Крушевцу, где 
је у све три категорије у којима се 
такмичио, освојио је медаље. У 
трци на 300 метара био је убедљиво 
први са временом 37,62 секунде. У 
трци на 100 метара је био други, 
иза пионира Црвене звезде Марка 
Тасића, са временом 11,87 секунди, 
док је исти пласман остварио и у 
трци на 60 метара са временом 7,61 
секунди.

Његови тренери, Срђан 
Јовановић и Живко Перић истакли 
су да је АК “Атина”, иако само са 
једним представником, екипно 

заузела 11. место на Купу Србије. 
Осим тога, вршачки клуб је један 
од шест у целој Србији који има 
пионирску екипу. Србија има 
укупно 105 атлетски клубова. 
Мандић је у односу на претходну 

годину напредовао за секунду 
и по, што је невероватан помак 
у спринтерским дисциплинама. 
Следи прелазак у јуниорску 
категорију, још озбиљнији рад који 
подразумева и квалитетну исхрану, 
ангажовање физиотерапеута, 
психолога, добра опрема и 
квалитетне припреме.

- Волео бих да град препозна 
квалитет и рад, јер мислим да је 
наш рад заслужио да се на њега 
обрати пажња. Михајло је највећи 
таленат вршачке атлетике и 
сигурно ће многи пратити како ће 
се према њему односити надлежни 
за спорт у Вршцу. Уколико му се 
укаже адекватна пажња и омогући 

му се квалитетан напредак, то ће 
бити велики подстицај за многе 
малишане да се озбиљније баве 
атлетиком, истакао је председник 
АК Атина и један од тренера Срђан 
Јовановић.

Атлетски клуб Атина је млад 
спортски колектив, и за свега 
три године постојања успео је 
да изнедри неколико изузетних 
талената: Михајло Мандић 
(пионирски првак Србије на 300 
и вицешампион на 100 метара),  
Марко Бегенишић (трећи на 
првенству Србије за млађе јуниоре 
на2000 метара стипл), Петар Мича 
(вицешампион Србије за млађе 
пионире на 300 метара). 

АТЛ Е Т И К А
АТЛЕТИЧАР “АТИНЕ” МИХАЈЛО МАНДИЋ ПОТВРДИО ВЕЛИКИ ТАЛЕНАТ

ПИОНИРСКИ СТАЖ ЗАВРШЕН ТИТУЛОМ

СТАРИЈИ ДАВИДОВАЦ НОВО ПОЈАЧАЊЕ
Крилни центар Бојан Давидовац (25 година, 

205цм) ново је појачање Вршца Свислајон. 
Поникао је у Пролетеру из Зрењанина, чији 
је дрес носио у већем делу своје каријере. 
Прошле сезоне, када је његов млађи брат 
Дејан Давидовац био прва узданица Вршца 
Свислајон, Бојан је одрадио цео припремни 
период са тимом. Играо је и за нишку 
Меридиану, а у Вршац је стигао из шпанског 
клуба Авила. Дебитовао је у среду против 
Константина.
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