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Диспанзер за жене Дома 
здравља Вршац неће више 
пружати услуге женама 
из Општине Алибунар 
које су, протеклих месеци 
похрлиле у ову вршачку 
здравствену установу, 
иако у Алибунару ради 
гинеколошка амбуланта.  
За ову одлуку Дом 
здравља Вршац има 
законско оправдање, 
јер пацијенткиње из 
алибунарске општине не 
припадају овдашњем Дому 
здравља. Алибунарчанкама 
су се придружиле и жене 
из Општине Пландиште, 
али с разлогом, јер у 
тамошњем Дому здравља 
нема гинеколога, остало је 
упражњено место након 
одласка у пензију лекара 
специјалисте. Тако су се 
вршачки лекари нашли у 
проблему, јер тренутно 
раде само два гинеколога, 
који заједно обаве око 140 
прегледа дневно.

- Наше суграђанке 
Вршчанке не могу да дођу 
на ред да закажу преглед, 

јер два гинеколога не могу 
да поднесу толики обим 
посла, те су оне принуђене 
да одлазе код приватника 
што није уреду, сматра др 
Родика Петку, помоћница 
директора Дома здравља 
Вршац.  Наш диспанзер је 
најсавременији у региону, 
па претпостављам да је то 
мотив женама из Алибунара 
да долазе код нас. Али, 
њихове жеље су једно, а 

закон друго. У договору са 
директорком алибунарског  
Дома здравља, њихове 
суграђанке нећемо више 
прегледати у нашем 
диспанзеру.

Према речима др 
Петку, проблем са 
пацијенткињама из 
Пландишта је комплексније 
природе.

- Директорка Дома 
здравља у Пландишту 
није збринула своје 
пацијенткиње, јер 
није ангажовала новог 
гинеколога, иако по 
нормативу има право на 
то, наглашава др Петку. 
Најједноставније је и 
најлакше преусмерити 
пацијенткиње у  Вршац 
и тако скинути бригу са 
себе. Ако већ није нашла 
гинеколога да попуни то 
упражњено радно место, 
постоји могућност да 
уговором ангажује лекара 
на неколико сати, или да 

се договори са вршачким 
гинеколозима да, мимо 
свог радног времена, 
ординирају у Пландишту и 
да им за то плати.  Резултат 
свега тога јесу  гужве у 
вршачком диспанзеру, 
а пацијенткиње из 
Пландишта морају да 
прелазе 22 км, што највише 
погађа труднице. Проблем 
је и фактурисање и наплата 
прегледа тих пацијенткиња 
од републичког Фонда, 
тако да је вршачком 
диспанзеру од сада строго 
забрањено да прима 
картоне пацијенткиња из 
других општина. 

Али, поједине жене се и 
даље сналазе симулирајући 
хитне прегледе и болове 
како би биле прегледане 
преко реда. То, свакако, 
није уреду ни према 
пацијенткињама у 
чекаоници диспанзера, али 
ни лекарима. 

Према речима др Петку, 
појачање у Диспанзеру 
за жене Дома здравља 
Вршац очекује се средином 
2016.када ће се са 
специјализацији вратити 
један од двојице лекара 
будућих гинеколога.  Други 
специјализант почеће 
да ради почетком 2017. 
Два гинеколога успевала 
су да обаве све дневне 
прегледе све до доласка 
пацијенткиње из околних 
општина. Прегледи у 
женском диспанзеру Дома 
здравља Вршац заказују се 
последњег радног дана у 
месецу за наредни месец.

Ј.Е.

ВЕЛИКА ГУЖВА У ДИСПАНЗЕРУ ЗА ЖЕНЕ ВРШАЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

ЖЕЉЕ СУ ЈЕДНО, ЗАКОН ДРУГО!ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 
ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

ПРЕВЕНТИВНИ 
ПРЕГЛЕДИ  У 

ГРАДСКОЈ КУЋИ
Вршац је и ове године обележио 

Светски дан борбе против шећерне 
болести. 

Овдашњи Дом здравља, општинског 
Друштво за борбу против шећерне 
болести и Општина Вршац, организовали 
су превентивне прегледе за рано 
откривање шећерне болести у Градској 
кући, поводом 14. новембра, Светског 
дана борбе против дијабетеса.

- Светски дан борбе против шећерне 
болести и ове године базира се на 
превенцији и едукацији дијабетеса, као  

и на подизању свести и на све последице 
ове болести, коју називају тихим убицом, 
и на њен утицај на живот оболелих и 
контролу болести, истакла је Наташа 
Маљковић Чонић, чланица Општинског 
већа задужена за здравство. 

Она је нагласила да се ове године 
Светски дан обележава под слоганом 
“Здрава храна право за све, а не 
привилегија” и додала:

- Трудимо се да обележимо све датуме 
из календара здравља, јер се примарна 
здравствена заштита и реализује кроз 
промоцију здравља, односно базаре 
здравља као што је овај данас. Грађани 
су могли да се посаветују са лекарима 
о исхрани, да ураде ЕКГ, провере крвни 
притисак и ниво шећера у крви. У Србији 
је преко 700.000 људи оболело од ове 
болести. Та бројка се стално повећава, 
тако да ћемо у наредном периоду вратити 
и наше Саветовалиште за дијабетес које 
нам је укинуто пре пар година.

Љиљана Обрадовић, председница 
Друштва за борбу против шећерне 
болести Општине Вршац,  подсетила је 
да ово удружење  постоји 31 годину и да 
броји око 450 чланова.

- У Вршцу има око 4.500 регистрованих 
оболелих од дијабетеса, рекла је 
Обрадовићева. Процењује се да на сваког 
регистрованог пацијента  постоји једна 
нерегистрована особа која је оболела 
од дијабетеса, а то најчешће ни не зна. У 
току целе године имамо активности на 
раном откривању дијабетеса, едукацији 
оболелих као и превенцији. Акцијама 
поводом 14. новембра Светског дана 
борбе против шећерне болести, Друштво 
је активно учествовало у Вршцу, у 
Покрајини, као и у Привредној комори 
Београд.

Ј.Е.

На конкурсу, који је 
расписао  Покрајински 
секретаријат за пољо-
привреду, водопривреду 
и шумарство, Пољо-
привредна школа “Вршац” 
добила је 1,5 милиона 
динара као подршка 
активностима у аграрној 
производњи.

Ова средства су 
нам добродошла и 
утрошићемо их како бисмо 
побољшали производњу 
на пољопривредном 
земљишту којим школа 
располаже што је и била 
намена средстава на 
конкурсу Покрајинског 
секретаријата, објашњава 
Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе 
“Вршац”. Довршићемо 
система за наводњавање, 

набавити нове фолије 
од 500 квадрата за 
пластенике и систем 
наслона, а обезбедићемо 
и противградне мреже 

за наш млади воћњак, од 
око једног хектара под 
јабукама.

На поменутом конкурсу, 
Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство доделио 
је средства подршке 
интензивнијег искори-
шћења пољопривредног 
земљишта у власништву 
школа.Око девет милиона 
динара расподељено 
је на пројекте девет 
пољопривредних школа у 
Војводини. 

 Према речима 
директора Клиске, подршка 
Покрајине допринеће 
унапређењу практичне 
наставе у овој вршачкој 
образовној установи где 
се примењују правила 
савремене производње и 
добре праксе, а све у циљу 
побољшања квалитета 
производа и приноса. 

Ј.Е.

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

МИЛИОН И ПО ЗА 
ПЛАСТЕНИК И ВОЋЊАК

Успешна сарадња Покрајине и вршачке Пољопривредне школе

Љиљана Обрадовић и Наташа Маљковић Чонић 

Др Родика Петку, помоћница директора Дома здравља Вршац

Два гинеколога заједно обаве око 140 прегледа дневно



ПЕТАК • 20. новембар  2015. ВРШАЧКА КУЛА 33

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

ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ДУГО ЧЕКАНОГ ОБЈЕКТА

ВИДЉИВИ ПРВИ 
ОБРИСИ БАЗЕНА

Након ископа и нивелације терена видљиви су 
обриси будућег олимпијског базена кога Вршчани 
чекају деценијама. Највећи део земљаних радова 
прве је већ завршен, у току је тампонирање дна, 
односно насипање првог насипног слоја. После тога 
уследиће насипање другог и средњег слоја а онда 
долази бетонирање дна. По завршетку припреме 
корита базена у посао улазе радници предузећа 
“Расинг”, који ће извести преостале грађевинске 
радове и монтажу базена. Будући олимпијски базен 
према речима извођача радова биће спрема за 
коришћење почетком идућег лета.

Сајам запошљавања, одржан  у недавно 
отвореној Агрико пијаци, у организацији 
Националне службе за запошљавање 
Филијала Вршац и Општине Вршац, изазвао је 
велико интересовање незапослених Вршчана.  
Око хиљаду суграђана свих генерација дошло 
је да потражи посао, а било је и оних који су 
желели да промене радно место.

- Ове године НСЗ Филијала Вршац бележи 
добре резултате што нам  даје подстрек да 
наставимо још боље, нагласила је Наташа 
Вулић, директорка Националне служба за 
запошљавање Филијале Вршац. Од почетка 
године до данас послодавци су исказали 
потребу за запошљавањем 1.086 лица, 
кроз јавне радове ангажовано је 222 лица, 
кроз стручну праксу ангажовали смо 63 
лица, субвенцијом за самозапошљавање 
обухватили смо 69 лица, субвенцијом за 
отварање нових радних места 69 лица, обуку 
за предузетништво успешно је завршило 209 
лица. Све ово не би било могуће да немамо 
добру сарадњу са послодавцима и овом 
приликом желим да им се захвалим. 

Вулићева се, такође, захвалила на подршци 
и спонзорима Сајма запошљавања  Општини 
Вршац и предузећу „Други октобар“, а  
незапосленима пожелела да пронађу посао.

-У назад пар година наставља се тенденција 
смањења незапослености тако да на данашњи 
дан у Републици Србији има 720.000, а у 
Војводини 174.000 незапослених лица, рекао 
је Небојша Кукић, директор Покрајинске 
службе за запошљавање . Све мере активне 
политике запошљавања на разним нивоима, 
од Републике до општина, доводе до смањења 

броја незапослених. Сајам запошљавања 
је једна од наших активних мера политике 
запошљавања где се директно сусрећу како 
послодавци са незапосленим лицима, тако 
и ми учимо незапослена лица како да се 
најбоље представе у директном контакту са 
послодавцима и пронађу запослење.

Сајам запошљавања је отворио Дарко 
Гавриловић, саветник председника Општине 
Вршац, подсетио је да је ово други сајам ове 
врсте у 2015.години и додао:

-  Од претходног сајма до данас запослило 
су се 133 незапослена лица у Општини 
Вршац. На сајмовима запошљавања се 
не промовишу само послодавци, њихова 
предузећа, фирме, већ и посетиоци сајма. 
Зато имајте то у виду да искористите 
ову приликуда  се на што бољи начин 
представите будућим послодавцима, да 
успоставите контакт са што више њих, да 
тај контакт буде успешан и да на следећим 
сајмовима буде што мање људи који траже 
посао. По први пут, на Сајму запошљавања 
је и једна школа- Пољопривредна школа 
из Вршца, која отвара могућност за 
едукацију у оквиру својих  програма обуке 
за преквалификацију и да та лица крену у 
споствени бизнис као предузетници или 
оснивајући пољопривредна газдинства.  Ја 
се надам да ће оваква једна пракса и сарадња 
Националне службе за запошљавање са 
школама у нашој Општини заживети у 
наредном периоду како би се и остале 
средње школе укључиле у овакав пројекат.

На Сајму запошљавања учествовало је 
27 послодаваца који су исказали потребу за 

169 радних места. Понуда на сајму је била 
разноврсна, тражили су се дипл. фармацеути, 
технолози, хемичари, економисти, 
професионални возачи, кувари, пекари, 
шивачи, трговци, систем администратори, 
вариоци, бравари, новинари, репортери... 

- Посећеност сајма је била заиста 
велика што значи да људи сматрају да имају 
шансу да пронађу посао на Сајму и да имају 
поверење у рад Националне службе, сматра 
Вулићева . Ове године по први пут смо имали 
ученике завршних година средњих школа 
као посетиоце. Желели смо да дођу да се 
упознају са понудом на локалном тржишту 
и да ступе у контакт са послодавцима код 
којих би могли да обаве стручну праксу 
по завршетку школовања. Задовољни 
само што нам се, такође по први пут,  на 
Сајму запошљавања, представила и једна 
средња школа са својим програмом обука, 

то је Пољопривредна школа из Вршца. 
Сагледавањем потреба тржишта рада уочено 
је да управо обуке из области пољопривреде 
могу бити корисне незапосленим лицима у 
лакшем проналажењу запослења, односно 
у стварању могућности за бављењем 
самосталном делатноћу, из тог разлога смо 
позвали Пољопривреду школу да представи 
обуке које нуди, не би ли незапослена лица 
исказала жељу за неком од обука које бисмо 
ми могли евентуално да упланирамо и 
реализујемо наредне године.

Према речима директорке Наташе Вулић, 
тренутно се на евиденцији Филијале Вршац, 
која покрива општине Вршац, Бела Црква 
и Пландиште налази 10.888 незапослених 
лица што је у односу на август месец 2014. 
године, када је постављена на функцију 
директора Филијале, смањење за 850 лица.

Ј.Е.

ОКО ХИЉАДУ НЕЗАПОСЛЕНИХ ВРШЧАНА ПОСЕТИЛО САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА 

ШАНСА ЗА ПОСАО

Заустављањем саобраћаја на раскрсници 
Дворске и Трга Победе, у центру Вршца, у 
трајању од пар минута, обележен је Светски 
дан сећања на жртве саобраћајних несрећа,16.
октобра. Акцију су организовали Саобраћајна 
полиција Полицијске испоставе Вршац и Савет 
за безбедност у саобраћају Општине Вршац 
са циљем подизања свести и одговорност 
учесника у саобраћају на појачану безбедност 
и поштовање саобраћајних правила.

- Ми смо се ове године определили за 
заустављање  саобраћаја на пет минута и на 
тај начин желимо да им пошаљемо поруку да 
је потребно да обрате много више пажње како 
због себе, тако и због свих осталих учесника 
у саобраћају, нагласио је Милош Васић 
председник Савета за безбедност у саобраћају 
Општине Вршац. Иако доста пута апелујемо 
да се поштују прописи, и даље је велики број 
прекршаја, али и саобраћајних незгода.  Од 
саобраћајних незгода у свету годишње погине 
1,25 милиона људи и оне  су водећи узрок 
смрти младих између 15 и 29 година. Половину 
погинулих чине пешаци и возачи бицикала и 
мотоцикала. У току прошле године, у Србији, 
догодило се више од 35.000 саобраћајних 
незгода, у којима је погинуло 536 људи, а било  
је и око 18.000 повређених. 

Према речима Луке Романа, заменика 
командира Саобраћајне полиције Полицијске 
испоставе Вршац, у Општини Вршац смањен 

је број саобраћајних незгода са настрадалим 
лицима у поређењу са претходном годином. 

- На нашим путевима и даље се, 
нажалост, гине, зато поново апелујем на 

возаче да поштују саобраћајне прописе како 
би избегли саобраћајне незгоде, настрадала 
лица као и материјалну штету, каже Роман.  

Најчешћи узроци саобраћајних незгода 
су конзумирање алкохола, неприлагођена 
брзина условима пута и непоштовање 
прописа, а најугроженији учесници у 
саобраћају су најмлађи и пешаци. 

Апелу за повећање безбедности у 
саобраћају придружили су се и Драган 
Виторовић, председник и Слободан 
Милошевић члан Савета за безбедност у 
саобраћају Општине Вршац. Виторовић је 
подсетио на саобраћајну несрећу у којој је 
страдао пре непуних 16 година, као путник, а 
у којој је било и погинулих. 

- Желео бих да апелујем на све 
суграђане да везују појас, да смање брзину 
како се не би десило нешто као што се мени 
десило, каже Виторовић. Ја сам председник  
Удружења „Параквад“ и већина наших чланова 
је страдала баш у саобраћајним несрећама, то 
су, углавном, млади људи. 

Милошевић је нагласио да саобраћајне 
незгоде могу свакоме од нас да се догоде и 
да зато треба бити обазрив у саобраћају како 
би се заштитили сви учесници и како би се 
наставио тренд смањења броја саобраћајних 
несрећа и погинулих у Вршцу и Србији.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ У ВРШЦУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Небојша Кукић:“ У Републици Србији има 720.000, а у Војводини 174.000 незапослених лица“.

Туристичка организација Општине Вршац 
(ТОВ) бележи још један успешан наступ на 
сајмовима и скуповима где се промовишу 
туристичке понуде градова и општина.  Тако 
је било и овога пута у лесковачком Културном 
центру, где је одржана осма по реду Изложба 
сувенира и туристичких публикација, у 
организацији Туристичке организације 
Лесковац, 12. и 13. новембра. Такмичење се 
одвијало у једанаест  категорија, а вршачки 
ТОВ је освојио четири признања. 

-Туристичка организација Вршца, према 
оцени стручног жирија,  била је најбоља и 
освојила прво место у категорији туристичких  

плаката,  а односи се  на плакат за 58. Дане 
бербе грожђа, наглашава Татјана Палковач, 
директорка Туристичке организације 
Општине Вршац. Освојили смо и друго место  
за туристичку публикацију до 50 страна и 
за туристички промо филм манифестације  
58. Дани бербе грожђа. Припала нам је и 
специјална награда за сет репродукција 
разгледница са мотивима нашег града. Овим 
признањима Вршац се још једном истакао 
у промоцији туризма и давању значајног 
доприноса раду у овој области.

На поменутој изложби у лесковачком 
Културном центру своје публикације и 

сувенире представило је шездесет  излагача 
из свих крајева Србије, као и из земаља у 
региону, из  Македоније, Црне Горе, Бугарске, 
БиХ. По први  пут учествовали су излагачи из 
Сарајева и Охрида. 

Ј.Е.

НА ТАКМИЧЕЊУ У ЛЕСКОВАЧКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ЧЕТИРИ НАГРАДЕ ВРШАЧКОЈ  
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Награђени плакат овогодишње Бербе грожђа

Апел учесницима у саобраћају да повећају безбедност
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Хемијско- медицинска школа Вршац отворила 
је, десету годину, своја врата да угости сараднике и 
пријатеље и заједно са њима обележи своју славу 
Свети врачи Козма и Дамјан.  Након свете литургије 
и резања славских колача, које су обавили 
свештеници Српске и Румунске православне цркве, 
добродошлицу је присутнима пожелео директор 
Вељко Стојановић. 

-Већ је десети пут како се окупљамо да под 
нашим кровом прославимо њихове моћи и 
прикупимо духовну снагу и да им се захвалимо 
за свеколику заштиту и помоћ, да нам пруже 
нове путоказе и повере нам нове циљеве и 
задатке и науче нас новим прегнућима, рекао је 
Стојановић.  Оваква окупљања су  прилике  да 
се изрази захвалност пријатељима на помоћи у 
побољшавању услова рада у школи и да се прикупе 
снаге за нове искораке и успехе. Све то могуће је 
постићи уз поштовање традиције и поклањање 
пажње ученицима због којих смо ту и због којих 
постојимо.

Директор Стојановић је подсетио да Хемијско- 
медицинска школа има око 730 ученика у 
28 одељења, око 110 особа које су са њима 
свакодневно, распоређени су у седам образовних 
профила и  у три образовне делатности. Једна од 
њих – здравство и социјална заштита, слави15 
година постојања у нашој школи,  док друге 
дведелатности:  хемија и текстил постоје од 
оснивања, дакле целих 38 година.

-Ишколовали смо скоро 4.600 ученика који 
су веома успешни и цењени грађани, нагласио је 
Стојановић.  Томе су, свакако, дали свој  допринос 
и наши заштитници бесребреници, доносећи 
нам духовни мир и сигурност.  Посебну вредност 
њихове заштите видимо у њиховом присуству 

још од четвртог века нове ере пре раскола 
хришћанских цркава и пре издвајања ислама и пре 
других црквених деоба средњевековних и каснијих. 
То су  разлози због којих смо, уз благослов нашег 
владике банатског Никанора, у многонационалној 
и многоконфесионалној средини управо њих 
изабрали да нас штите јер их као свеце поштују и 
цене сви верници где год они сада били и којој год 
земаљској цркви сада припадали.  Цене их, поштују 
и диве им се и атеисти препознавши у њима 
хумане, пожртвоване и добронамерне људском 
роду окренуте и посвећене особе. Свој живот 

посветили су непрекидној борби за људски род и 
за бољег човека .

Директор се захвалио школским  кумовима 
овогодишњег обележавања школске славе- 
породици Лазин,у своје и име свих запослених и 
ђака.

Ученици Хемијско- медицинске школе 
приредили су богат и пригодан културно- 
уметнички програм који је увеличаао наступ хора 
вршачких просветних радника.

Ј.Е.   

ХЕМИЈСКО- МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ СВЕТИ ВРАЧИ

КОЗМА И ДАМЈАН, ЗАШТИТНИЦИ МЕДИЦИНАРА ТРЕЋА СРБИЈА 
ПРЕДЛОЖИЛА 

ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

ЗЛОУПОТРЕБЕ 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У 

АПВ
Трећа Србија је путем својих 

посланика у Скупштини АПВ 
предложила формирање Комисије за 
испитивање постојања злоупотребе 
коришћења службених возила у 
правним лицима чији је оснивач АП 
Војводина. 

Задатак Комисије је да: за временски 
период 2004.-окт.2015. године, утврди 
чињенично стање о евентуалној 
злоупотреби коришћења службених 
возила у свим правним лицима чији 
је оснивач АП Војводина, као и у 
институцијама у којима АП Војводина 
или јавно предузеће чији је оснивач АП 
Војводина има учешће у капиталу или 
управљачким правима

Комисија је обавезна да до 1. 
марта 2016. године сачини и поднесе 
Извештај Скупштини АП Војводине на 
разматрање и усвајање, са предлогом 
мера за спречавање злоупотребе 
коришћења службених возила.

Трећа Србија изражава наду да ће 
овај предлог бити усвојен, имајући у 
виду да је и Скупштина града Новог 
Сада већ формирала слично радно 
тело и усвојила извештај о злоупотреби 
службених возила.

Винко Лозић, који већ годинама 
силази са страница дела Јована Стерије 
Поповића у време Грожђебала, поново 
је зашао међу Вршчане. Живот су му 
удахнули Сретко Марјанов, текстописац 
и глумац, и Бранислав Вила, сниматељ и 
продуцент, кроз петоминутне епизоде 
које су добиле назив „Лозићеве 
бахусалије“.  До сада је снимљено 
двадесетак епизода. 

-Пројекат је кренуо, игром случаја, 
октобра ове године, спонтано се 
родила идеја, каже Марјанов. Ја сам 
нешто слично радио пре доста година, 
а Вила и ја смо се заједно припремали 
и пре 12 година, а сада су се коначно 
створили услови да ова идеја заживи и 
да је преточимо у дело. Винко Лозић је 
измишљени лик Стеријин, што нам  даје 
кредибилитет да можемо да га оживимо 
кроз Бахусалије. Он је са Вршчанима за 
Дане бербе грожђа, када га, најчешће, 
оживи неко ко није из овог нашег краја 
и делом неупућен у наш менталитет, али 
сматрамо да тих три дана није довољно, 
да би Винко требало да је чешће са 
својим суграђанима. Јер, Стерија га је и 
измислио да буде увек ту, као нека наша 
савест, посматрач, критизер, који ће 
стално да коментарише и дозива људе 
памети кроз неку шалу, али која има и 
тежину, као и Стеријине комедије. 

Лозићеве бахусалије наишле су на 
изузетан пријем код гледалаца о чему 

потврђује велики број прегледа на 
интернету. Винко Лозић, чувар вршачке 
традиције, наставља да брине о својим 
суграђанима и граду коментаришући 
актуелна дешавања, али и подсећајући 
Вршчане на приче и догађаје из богате 
историје града.

-Недељно излазе по три епизодице 

које се емитују локалној ТВ Лав, на 
продукцијском каналу Вила продукција, 
на Јутјубу, Фејсбук профилу Винка 
Лозића, а  путем интернет портала види 
се у Панчеву, Белој Цркви и Вршцу, 
објашњава Вила. Одлучили смо да наш 
Винко Лозић крене мало у свет, да га 
упознају и други, а не само његови 
Вршчани и околина. Преговарамо са 
Сјеницом да Винко оде тамо да види 
како живе Сјеничани, чули смо се са 
Ариљем, Златибором, Љубовијом... 

Професионалност, таленат и 
ентузијазам не мањкају у раду 
Марјанова и Виле на пројекту Винка 
Лозића, али као и свуда у овим 
временима проблем су финансије.

-Одлучили смо да на конструктиван 
начин наше време и труду, од срца 
преточимо у овај пројекат, каже Вила. 
Надамо се и верујемо да ће наш Винко 
Лозић заживети кроз своје Бахусалије, 
да ће се наћи неко ко ће препознати 
вредност, лепоту и значај овог пројекта 
и да ћемо једног дана сву своју енергију 
усредсредити на реализацију, не 
размишљајући и бринући о томе како 
ћемо се финансијски покрити.

Ј.Е.   

СРЕТКО МАРЈАНОВ И БРАНИСЛАВ ВИЛА ОЖИВЕЛИ СТЕРИЈИН ЛИК

БАХУСАЛИЈЕ ВИНКА ЛОЗИЋА
УЗ ПОМОЋ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ 
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ

ДОМ УЧЕНИКА 
ПОСТАВИО СОЛАРНЕ 

ПАНЕЛЕ
Дом ученика средњих школа Вршац 

имаће ове школске године значајну 
уштеду када је реч о енергентима. Томе 
је допринела реализација пројекта 
уградње соларних панела.

У склопу својих годишњих планова 
активности на унапређењу услова 
живота и рада ученика у институцији, 
урадили смо пројекат постављања 
двадесет соларних панела, каже 
Витомир Вишацки, директор Дома 
ученика средњих школа Вршац. 
Опрема је постављена на постојећи 
систем плинског загревања потрошне 
топле воде у Дому и допринеће 
рационалнијем утрошку енергије 
и енергетској ефикасности. Укупна 
вредност инвестиције износила 
је 1. 600. 000 динара, а 70 одсто 
финансијских средстава обезбеђено 
је из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине. Остатак трошкова 
инвестиције обезбедио је Дом ученика 
из сопствених средстава. 

Пројекат постављања двадесет 
соларних панела реализован је преко 
Програма подршке образовању 
ученика и студената Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – 
националне заједнице. 

Према речима директора Вишацког, 
комплетан пројекат уградње соларних 
панела завршен је у релативно кратком 
временском периоду, од постављања 
панела, уградње пумпи и прикључка 
на постојећи систем. Све припреме 
и поменуте радове извела је фирма 
Солусленд из Београда за недељу дана.

Ј.Е.
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Др Жељко Вилотијевић, 
психијатар са психотерапијском 
оријентацијом, већ 16 година 
води Дневну болницу у 
Специјалној болници за 
психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“ у 
Вршцу. Још од студентских 
дана озбиљно се посветио 
проучавању психијатрије и 
идеологије- религије, тражећи 
везу која би доказала да је људска 
психа много компликованија 
од скупа биохемијских 
реакција, биолошке машине, 
што подржава једна струја 
психијатара. Богато искуство и 
стечено знање помогли су му 
да пронађе свој метод рада и 
оствари успешне резултате у 
лечењу психотерапијама.

Где сте рођени?
-Ја сам студентско дете. Родио сам се 

13.јануара 1961, у Београду, у време када 
је мој отац Милорад завршавао студије 
медицине, а мајка Милица управо 
завршила економију. Родитељи су се 
упознали у Београду, на студијама, а као 
син будућег лекара имао сам привилегију 
да се родим на ГАК-у. Мајку је породио 
чувени професор Војин Шуловић, јер 
мајка није хтела да прихвати бабице, није 
имала поверења. 

Где је ту веза са Вршцем?
-Мајка ми је из Вршца, из породице 

Кукић,  и након пар дана од мог рођења 
дошли смо у Вршац. Ја сам био прво 
унуче у обе фамилије. Имам брата 
Дарка. Ја сам се, у ствари, само родио 
у Београду и одмах дошао у Вршац. 
Када је отац дипломирао, почео је да 
ради као први лекар у Куштиљу, тамо је 
формирао амбуланту, апотеку, и данас 
га тамо памте мештани које је лечио. 
Мајка се убрзо запослила као професор 
у Економској школи. Детињство и Вршац 
памтим, углавном, по лепим стварима. 
У Вршцу смо живели до моје 11 године, 
завршио сам 5.разред у ОШ „Јован 
Стериија“, тамо где је сада Дом ученика, 
школа се затворила. Преселили смо се у 
Краљево. Ту сам завршио основну школу 
и уписао чувену краљевачку Гимназију. 
Био сам друштвено активан, председник 
омладине, први члан Савеза комуниста 
у својој генерацији. Када сам дошао по 
оцене на крају 1.полугодишта  4.разреда 
Гимназије, дочекује ме професорка 
српког Костадинка речима:“Црни 
председниче, шта сте то урадили?“ 
Нисам одмах схватио о чему се ради, 
тек када ми је рекла да смо чекали 
српску нову годину у хотелу, певали 
националистичке песме, изазвали 
нереде... Није помогло ни то што сам 
показао да сам рођен 13.јануара и да 
сам славио свој 18.рођендан, добио сам 
1 из владања, као и моји другови. Морао 
сам да одем, као председник омладине, 
из краљевачке Гимназије и тако сам 
4.разред завршио у Врњачкој Бањи.

После Гимназије уписујете 
медицину. Да ли сте то желели још као 
дечак?

-Биле су три ствари за које сам 
показивао и таленат и жељу: сликарство 
и нацртна геометрија, астрономија 
и астрофизика и психологија. Пред 
сам крај 4. разреда сам се определио 
за медицину, односно психијатрију и 
психотерапију.  Уписао сам медицину у 
Београду, оставио сам се политике, више 
ми није падало на памет да се бавим 
комунистичким идејама, сагледао сам 
то на један нови начин. Током факултета, 
већ прве године, ствари су се отварале 
саме од себе. Прво сам упознао Зорана 
Миливојевића, био је 3 године старији од 
мене, и већ је доста ушао у проблематику 
психологије, изучавао је Јунга. Онда 
смо нас неколицина основали, на 
Медицинском факултету, Удружење 
студената „Мултигнозис“, које је требало 
да се бави проучавањем људског 
мозга, мишљења, понашања. Ускоро је 
формирана и „Алгрена“, алтернативна 
група за ресоцијализацију наркомана. 
Тако да сам се већ на другој години 
факултета усмерио према психијатрији и 
наркоманији, тада је то било у повоју.  У то 
време упознајем групу људи који се баве 
духовношћу, на озбиљан начин. Тако 
сам упознао читав спектар духовности, 
од Истока до Запада, од Јоге, Будизма... 
али један специфичан поглед био је на 
Хришћанство и на синтезу религије. 
Добар део тих раних година посветио 
сам прилично аскетском начину живота 
и рада, колико сам проучавао медицину, 
можда сам и више проучавао духовност.  
То је, заправо, и дефинисало мене као 
личност до дана данашњег.  Имао сам 
прилике да искусим и доживим много 
тога што је у тим књигама написано.  
Упознао сам своју будућу супругу, 
преселио сам се за Загреб. 

Где добијате први посао?
-Када сам дипломирао, у Загребу сам 

завршио стаж, положио стручни испит и 
почео да радим у Психијатријској болници 
у Поповачи, врло сличној вршачкој.  Био 
сам јако добро прихваћен, кренуо сам 
на обуку за групног психотерапеута, 
аначитичара.  Загребачки Институт за 
групну алализу, међународно признат, 
водили су тада врхунски  југословенски 
психијатри, психотерапеути, Едуард 
Клајн, Мурадиф Куленовић. Семинарску 
групу ми је водила проф. др Санда 
Рашковић, нисмо тада ни сањали да ћемо 
се касније поново срести. Важио сам за 
неког ко је талентован за ту област, а није 
ни чудо јер сам  ја групе водио од своје 
21.године, имао сам искуства, формирао 
своје ставове, упознао људску природу 
са разних страна. 

Где Вас затиче распад Југославије?
-Криза Југославије је потпуно 

срушила моје илузије, космополитске, 
о заједништву.  Све је пало као кула 
од карата, онда ми је постајало јасније 
откуд разлика у схватању религије, 
од забрањене српске нове године 
у Краљеву, до Загреба и прославе 
Божића. Ми смо у Србији живели тада 

у свесно негованом незнању религије 
уз агресију структуре моћи и то више 
у чисто српском Краљеву, на 5 км од 
Жиче, где су крунисани српски краљеви 
у средњем веку, него у вишенационалној 
средини у Вршцу, где је поп Маринко 
долазио код мог деде који је славио 
славу. Распад Југославије затекао ме је 
у Загребу. Те 1991. сам остао без посла. 
Био сам ожењен, имао сам једног сина, 
други је био на путу, нисмо могли да 
напустимо Загреб, биле су прекинуте 
везе између Србије и Хрватске. Тек 1994.
успео сам да изађем из Хрватске, да 
дођем у Вршац и када сам схватио да се 
овде може вратити, дошао сам са својом 
породицом. Од тада сам у Вршцу, овде ми 
се родио трећи, најмлађи син. Биле су то 
мучне године у Загребу. Људи су мењали 
имена и презимена, замислите када вам 
неко ко се зове Слободан Павловић 
прети да ће вам пуцати у прозор зато 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 23, број 373, 4. новембар  1997.

БлаГоДарећи ктитору роДољуБу ДрашкоВићу, 
Директору CONDY CORPORATION, Вршац ће 
ДоБити СВоГа заштитиника СВетоГ теоДора

СВЕТИ 
ТЕОДОР ВРШАЧКИ

У недељу у присуству бројних Вршчана, 
свештенства и ктитора Родољуба 
Драшковића, владика банатски хризостом 
освештао је темеље будуће цркве Св. 
Теодора на Вршачком брегу. Повесничари 
неоправданоприписују карађорђу 
организовање Првог српског устанка. 
Први српски устанак десио се 200 година 
раније, давне 1594. године када је владика 
вршачки теодор подигао народ против 
турских освајача. На жалост, према легенди 
владика Теодор је био издан од стране 
својих сународника па су га Турци заробили 
и живог одрали у Темишвару. Тада је 
владика проклео Вршац и његове житеље. 

Скоро четиристо година касније, успешни 
привредник Родољуб Драшковић, директор 
CONDY CORPORATION, одлучио је да у духу 
српске традиције задужбинарства подигне 
цркву.

Вршачка кула, година 24, број 385

ПоД БреГом

ТЕМЕЉ ЗАЈЕДНИШТВА
Вршац и Вршчани памтиће недељу, 12. 

април 1998. године, као дан спортског и 
искорака заједништва у нови век. Тога дана, 
свечано, на локацији изнад градског стадиона, 
Зоран Анђелковић, републички министар за 
спорт, Јовица Заркула, председник СО Вршац, 
и инж. Миодраг Бабић, председник Концерна 
“Хемофарм”, у присуству бројних угледних 
гостију из Републике, Јужнобанатског округа, 
суседних општина, угледних јавних радника 
друштвеног и привредног живота наше 
комуне, те више стотина Вршчана и житеља 

интерВЈу
ДР ЖЕЉКО ВИЛОТИЈЕВИЋ, ПСИХИЈАТАР, ПРВИ ЛЕКАР И НАЧЕЛНИК ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ:

има ли меСта релиГиЈи 
у ПСиХиЈатриЈи?

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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што се види трачак светлости у време 
када су они имали узбуне, а ја сам 
гледао ТВ, слушао вести, уз спуштене 
ролетне. По имену и презимену се 
види шта је био. Е, ту трагедију српског  
народа сам схватио, те поделе и данас 
ми је јасно када их слушам. Порекло 
човека је моћна ствар, познавање 
корена је изузетно битно за душевно и 
духовно здравље човека. Психијатрија 
указује на дубоку повезаност човека 
са својим коренима. Искуство 
француских аналитичара је да они који 
се одрекну свог порекла, презимена, 
родитеља, у трећој генерацији  дају 
психозу, озбиљни душевни поремећај. 
То, наравно, није стопостотно, али 
се јавља у значајно већем проценту. 
Јер, Французи су то истраживали, 
као колонијална земља имали су 
много дошљака који су желели да 
буду Французи па су се одрицали 
својих имена, презимена, корена.  И 
ова наша југословенска прича имаће 
још доста да се разоткрива, јер до 
правог мира моће ће да доведе само 
истина. Не постоји мир који потиче из 
лажи. Наишао сам на податак да је у 
Хрватској, пред 1.светски рат живело 
40 одсто Срба, а данас их има пар 
процената, где су нестали? Било је тога 
свуда на Балкану. 

Како тече Ваш живот након 
повратка у Вршац?

-Др Милан Бешлин, коме је мој 
отац својевремено био шеф, као 
младом лекару,  примио ме је у 
Психијатријску болницу.  Завршио сам 
специјализацију, психијатрију, и био 
сам у Вршцу први лекар специјалиста 
психијатар са психотерапијском 
оријентацијом, до тада је била заједно 
неуропсихијатрија.  Специјалистички 
испит сам положио код проф. 
Љубомира Ерића, доајена српске 
психотерапије. Овде у Србији обучавао 
сам се касније из трансакционе 
анализе, уз групну анализу у Загребу, 
и 4 године из рационално емотивно 
бихевиоралне терапије (РЕБТ). Био 
сам 10 година члан Председништва 
Психотерапијске секције Српског 
лекарског друштва, у по два мандата 
секретар и потпредсеник, као и 
председник окружне подружнице. 

Када је почела да функционише 
Дневна болница у вршачкој 
Психијатријској болници? Кажу да 
је психотерапија најхуманији вид 
лечења болесника?

- Донета је одлука о формирању 
Дневне болнице, 1.јуна 1999, мене су 
поставили као првог лекара, после 
и начелника. За 16 година, Дневна 
болница је пролази кроз разне фазе. 
Задовољан сам јер радим посао који 
сам желео, због кога сам и уписао 
медицину. Захтева много енергије и 
времена, али рад са пацијентима је за 
мене најугоднији.  Психијатрија човека 
посматра као биолошку машину, 
просто је невероватно да неко верује 
да је наша психа нуспродукт неких 
хемијских процеса и захтевају од нас 
да и ми верујемо да је душа последица 
неких неуронских кругова, да 
електрични импулси круже и стварају 
утисак душе. Ја сам уписао магистарски 
из психотерапије, тема је требало 
да споји психијатрију и религију, 
професор Пејовић је требало да буде 
ментор, а Владета Јеротић коментор. 
Међутим, тема је постала предмет 
расправа научног већа, београдски 
Универзитет  није био спреман за 
тему из психијатрије и религије, чекао 
сам 2 године. Проф. Славица Ђукић 
Дејановић ме је позвала да пређем у 
Крагујевац на докторат, остао би ми 
само усмени докторски и одбрана 
тезе. То сам и урадио, почео сам да 
радим истраживања за докторску 
дисертацију, а онда је моја несуђена 
менторка постала председник 
Скупштине Србије, после министарка 
здравља, није било времена. 
Тема је скоро готова, „Депресија и 
религиозност“, видећемо, ваљда ће 
доћи време и за то. Јер, жеља ми је да 
допринесем, у научном смислу, споју 
између науке и религије. Учествовао 
сам и у 2 конгреса, симпозијума 
„Психијатрија  религија“. То је покренуо 
др Бешлин и често  му кажем да је то 
велика ствар коју је урадио за српску 
психијатрију. И данас вршачку болницу 
препознају по тих 5 симпозијума, био 
је то револуционарни потез, долазио 
је Владета Јеротић, сугерисао теме. 

Да ли сте овде наставили са 
духовним истраживањима?

-По повратку у Вршац осећао 
сам велику тежњу за духовношћу 
и прво што сам открио је манастир 
Месић, који ме је снажно привукао. 
У то време је овде долазио отац 
Серафим, Француз који је прешао 
у православље,  спријатељили смо 
се, крстио је мог сина. Одлазио сам 
и у манастир у Средишту, пратио 
духовни развој. Слажем се са тврдњом 
Владете Јеротића да нема лепше 
од православне литургије. То је, 
заиста, нешто најдуховније што сам 
упознао. Врхунац је био мој боравак у 
Хиландару, то је нешто изузетно. 

Уз професионалан рад, били сте 
и друштвено- политички активни. 
Како и где?

-Активирао сам се у Демократској 
странци Србије, 2001, на позив 
пријатеља. Била ми је прихватљива, 
странка грађански, интелектуално 
и патриотски настројена, одлучио 
сам да помогнем, мада себе никад 
нисам видео у политици.  Постао сам 
први члан Главног одбора странке 
из Вршца, регионалног одбора, 
водио сам странку за време немилих 
догађаја убиства Ђинђића, „Сабље“. 
Све је то прошло, а онда су наступили 
дезинтегришући процеси у странци и 
у Вршцу, што се видело доста касније. 
Све је то, практично,  довело до 
ишчезнућа странке у Вршцу. Напустио 
сам ДСС, 2004, имао сам прилику да 
пређем у друге странке, где бих лично 
боље прошао, али ја не могу да се 
понашам по обичају доброг дела људи 
који су у политици да брзо мењам 
ставове. Ја се најбоље осећам када 
заступам своје ставове, када је део 
неке целине долази до аутоцензуре, а 
ја се не осећам баш најбоље када треба 
себе да цензуришем у ставовима. 

Када сте се поново активирали у 
ДСС-у?

-Летос када су ме Санда Рашковић 
Ивић, са којом сам био у контакту 
преко струке, и неки други људи 
поново позвали да им пружим 
подршку. Одлучио сам да се ангажујем 
када сам видео какав притисак 
доживљавају људи из ДСС-а, мора да је 
нешто јако важно када то доживљава 
странка која није ни парламентарна. 
Нешто се оубиљно дешава, и то 
треба подржати. Члан сам ОО ДСС 
Вршац и водим Окружни одбор за 
Јужни Банат. Наишао сам на честите 
људе који говоре оно што мисле и са 
таквим људима ми је увек драго да 
сарађујем. Ја се надам да ће избори 
бити регуларни, да се испоштује воља 
грађана. 

Иницијатор сте једне акције 
сакупљања потписа. О чему се 
ради?

-Реч је о промени члана Закона по 
коме би се свако физичко кажњавање 
деце третирало као злостављање.  
Значи сваки ударац по дететовој 
гузи могао би довести до тога да се 
родитељу одузме дете и да некој 
хранитељској породици где они не 
би могли више да васпитавају своје 
дете. Тако нешто се не памти од 
турских времена и од данка у крви. 
То је за мене било неприхватљиво, 
не може свако  физичко кажњавање 
бити исто што и злостављање. 
Одржали смо трибину, саставио 
сам текст петиције,дао на увид  оцу 
Ненаду Милићу, придружили су нам 
се други људи. Петицијом се тражи 

да се испоштује право родитеља да 
васпитавају своју деце, да се, ако 
треба, може применити примерено 
физичко кажњавање  и друга ствар 
да су родитељи детета отац и мајка, а 
не родитељ 1 и 2, односно два мушка 
или два женска родитеља, као што 
желе да нам наметну.  Трудили смо се 
да очувамо родитељски ауторитет и 
дефиницију и интегритет породице. 
Подршку нам је пружила и Црква, тако 
да смо на нивоу Баната прикупили, до 
сада, око 3.000 потписа. Намеравамо 
да то проследимо у СИНОД и да 
крене по другим епархијама у Србији. 
Обратили смо се и политичким 
странкама, а покушаћемо и са другим 
верским заједницама јер је у питању 
заједничкии терес. То се све прочуло, 
Влада је, у међувремену, понудила два 
решења која су на јавној расправи. 
Плашим се да јавна расправа не прође 
без довољно пажње и ангажовања 
јавности. Грађански законик доноси 
још чланова на које треба обратити 
пажњу, на право личности на 
интимност, на тајност података, који 
су све угроженији. Електронски 
медицински досијеи  су један такав 
пример у коме су сви подаци о 
здравственом стању грађанина. Ту 
ће ускоро ући и скрининг генетског 
материјала, а техничке могућности за 
манипулацију генима су огромне. 

Да ли постоји веза између 
психијатрије и религије?

-Психијатрија је област медицине 
у којој се врло јасно очитује религија. 
То се, свакако, не може приметити 
у хирургији или некој другој грани 
медицине.  У психијатрији се утицај 
идеологије снажно примећује.  
Постоје две струје: једна је биолошка 
психијатрија која човека посматра 
као биолошку машину, на нивоу 
биохемијских процеса и огроман је 
притисак да се психијатрија сведе на 
преписивање лекова. Друга група је 
духовно-хуманистичка, психијатри  
који се баве и психијатријом и 
религијом и и траже снажну узајамну 
везу између тога.  Обе  групе су највише 
сконцентрисане у Америци, која 
влада медицином и психијатријом у 
свету. Тешко да можемо, на опипљив 
начин како захтева научни приступ, 
доказати и измерити супстрат 
духовности у  човеку. Али, не можемо 
да пренебрегнемо чињеницу да је 
духовност- религиозност присутна 
у људском бићу. Ја спадам у оне који 
осећају и верују у духовну природу 
људског бића где је човекова 
психологија  само део ширег контекста 
човековог постојања и која заслужује 
да буде истраживана и да се то 
објављује. Не постоји коначна научна 
чињеница, али ја сам лично уверен 
да психијатрија и психотерапија 
могу допринети духовности човека, 
као што духовност може помоћи у 
дефинисању здраве људске личности. 
Медицина је наука која зна много 
о болестима, али мало о здрављу 
и заобилази области које се не 
уклапају у њен дискурс. А, ја сам био 
у прилици да будем сведок нечему 
што озбиљно искаче из дискурса 
савремене материјалистичке 
медицине.  Професор Кецмановић је 
био отворен за такве дискусије, али 
упокојио се. Тако да остаје за нека 
будућа времена да о томе причамо, 
пишемо и размишљамо.

Јованка Ерски

околних места, открили су плочу - трајан 
симбол датума званичног почетка изградње 
Спортског центра, једног од најсавременијих 
на југословенским просторима.

Реч је о здању које ће се простирати 
на 11240 квадрата, под чијим кровом ће 
се у великој и малој дворани надметати 
кошаркаши, одбојкаши, рукометаши, 
стонотенисери и мајстори борилачких 
вештина, а у ком ће се, како је планирано, 
одвијати и културне манифестације. У оквиру 
комплекса Спортског центра биће изграђено 
и 1160 квадрата пословног и трговинског 
простора, као и мали и велики базен у којима 
ће Вршчани моћи да уживају у летњим 
данима. Такође, пројектанти су предвидели и 
уређење 230 паркинг места. Биће то, у ствари, 
целовито осмишљена спортско-рекреативна 
зона.

Вршачка кула, година 24, број 389, 19. јун 1998.

СРЕЂУЈЕ СЕ МАЛИ ТРГ
Мали трг или простор између зграде ОУП-а 

и ДДОР-а већ дуже време је право градилиште. 
Наиме, у току је изградња паркинга на површини 

од две хиљаде и тристо метара квадратних. До 
сада је урађена комплетна гасна и водоводна 
инсталација због које су радови нешто продужени, 
а њихов завршетак се очекује за месец до 
месец и по дана. Извођач је предузеће “Путар”, 
а финансијер Јавно предузеће “Варош”. Како 
сазнајемо, ако буде средстава, до краја године 
радови ће се проширити и на улицу Ђуре Јакшића 
у којој су планирани коловози од коцке.

В.С.

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

Амбасадор Аустрије у Србији 
Јоханес Ајгнер посетио је Белу 
Цркву. У сусрету са челницима 
локалне самоуправе осим 
тема из заједничке прошлости 
разговарало се и о унапређењу 
сарадње и договорени су 
наредни сусрети. 

- Оно што нас спаја је свакако 
добар део историје. Позната је 
чињеница  да је 1717. године, 
Белу Цркву и основао аустријски 
гроф Флоримунд де Мерси, а 
оно што нас сада веже  и што 

представља наш велики интерес 
за сарадњу је многобројна 
белоцркванска заједница на 
раду у Аустрији - рекао је Станко 
Петровић, председник општине 
Бела Црква.

Амбасадор Аустрије у Србији, 
др Јоханес Ајгнер, истакао је да је 
први пут у Белој Цркви.

- Ово је леп град. Стари град 
и на сваком кораку је јасно да у 
историји имамо много тога што 
нас спаја - рекао је амбасадор.

Осим богате дипломатске 

каријере др Јоханес Ајгнер 
је 2005. године био директор 
одељења за проширење 
Европске уније.

- Србија је на добром путу. 
Видео сам последњи извештај са 
јасном препоруком да се отворе 
прва поглавља, и сматрам да је 
добра порука, коју ми свакако 
подржавамо и желимо да Србија 
настави пут ка Европи и да што 
пре постане пуноправни члан 
Европске уније - рекао је др 
Јоханес Ајгнер.

АМБАСАДОР АУСТРИЈЕ У СРБИЈИ ЈОХАНЕС  АЈГНЕР ПОСЕТИО  БЕЛУ ЦРКВУ

“НА СВАКОМ КОРАКУ ЈЕ ЈАСНО ДА У ИСТОРИЈИ 
ИМАМО МНОГО ТОГА ШТО НАС СПАЈА”

Ален Шћуриц, председник Европске 
мажорет асоцијације и Флоријан Вигли, 
менаџер мажоро тимова из Француске 
посетили су Белу Цркву и разговарали 
са председником општине Станком 
Петровићем о даљим плановима које имају 
са белоцркванским мажореткињама. У 
најави су две турнеје за наредну годину. 

Белоцрквани могу у градској галерији да 
погледају изложбу фотографија актуелне 
сезоне белоцркванских мажореткиња. 
Изложба је  постављена поводом 
обележавања три године постојања тима. 

Марија Михајловић ученица трећег 
разреда ОШ Сава Мунћан у Крушчици 
једини је ђак у oпштини Бела Црква који 
по индивидуалном образовном плану за 
надарену децу ради све предмете. Највише 
воли математику, па су и признања из ове 
области најбројнија. 

Марија каже да јој је најбитнија подршка 
родитеља и њене учитељице Сузане Мунћан.

Нови Закон о шумама ступио је на 
снагу. За становнике Општине Бела црква 
пуно значи и рад пољочуварске службе на 
спречавању бесправне сече, али велику 
недоумицу власницима шума представљају 
процедуре коришћења сопственог дрвета. 

- Када се у поседовном листу парцела не 
води као шуме него као на пример ливада, 
виноград и томе слично, онда се власници 
јављају мени да им дам сагласност. Плаћа 
се и такса у  зависности од кубикаже 
која се сече - каже Јовица Брадваревић, 
покрајински шумарски инспектор’.

ГОСТИ ИЗ ХРВАТСКЕ И ФРАНЦУСКЕ ПОСЕТИЛИ БЕЛУ 
ЦРКВУ

ПЛАНОВИ 
БЕЛОЦРКВАНСКИХ

МАЖОРЕТКИЊА

Ненад Живановић, председник Скупштине општине Бела Црква

Удружење грађана “Аре-
нариа”, Канцеларија за мла-
де општине Бела Црква 
и шах клуб потписали су 
протокол о сарадњи. У плану 
су заједничке акције на 
пошумљавању и едукацији 
младих о заштити животне 
средине.

На пролеће планирамо 
нове активности на пошум-
љавању, каже Барбара Пото-
чан Фиксмер, из удружења 
“Аренариа” објашњавајући 
мотиве за потписивање овог 
протокола.

-Сматрамо  да  међу  шахисти-
ма има заинтересованих 
да нам се придруже у на-

шим активностима, а са 
Канцеларијом за младе већ 
сарађујемо што је и више 
пута потврђено заједничким 
акцијама - рекла је Барбара 
Поточан Фиксмер.

Вишегодишњу сарадњу 
чланови “Аренарие” имају са 
Општинском организацијом 
Црвеног крста, Удружењем 
акцијаша, Удружењем грађана 
Аурора и Субнором.

Лоран Танасковић, коорди-
натор Канцеларије за младе, 
очекује да се на једном месту 
окупе сви еколози како би се 
белоцркванима  побољшао 
однос према екологији.

АРЕНАРИА, ШАХ КЛУБ И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ  ПОТПИСАЛИ ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР ШАХИСТА И ЕКОЛОГА

Марјан Алексић, заменик 
председника општине Бела 
Црква вратио се из посете 
Аустрији.

- Био сам у привредно-
туристичкој делегацији која 
је посетила Беч. Примљени 
смо на највишем нивоу. 
Обишли смо све институције, 
од градоначелника до бечког 
и савезног парламента.

У делегацији је било 
седамсто студената из 
Јагодине и још педесет пет 
градова. Поред студената 
у делегацији је било и 
привредника који су у 
бечкој привредној комори 
покушали да остваре неке 
контакте - рекао је Алексић.

Улица Војвођанских 
бри-гада у Белој Цркви 
добија дрворед. Улица 
је дугачка око петсто  
метара, а биће заса-
ђено двесто десет 
садница кугластог 
багрема који расте до 5 
метара висине  и самим 
тим неће угрожавати 
електричне водове. 
Садњу финансира Јавно 
предузеће  Дирекција 
за изградњу са шесто 
хиљада  динара. 

- Садимо кугласти 
багрем. То је врста ниског 
лишћара који расте 
до пет метара висине 
и формира правилну 
куглу. Естетски је веома 
је занимљива врста, 
а због чињенице да 
неће висином достићи 
електро водове, не би 
требало да буде потребе 
за орезивањем - каже 
Смиљана Јовановић 
из Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу .

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ САДИ ДРВОРЕД 

КУГЛАСТИ БАГРЕМОВИ У 
ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА

УЧЕНИЦА  ОШ САВА МУНЋАН У КРУШЧИЦИ 

НАДАРЕНА МАРИЈА 
МИХАЈЛОВИЋ

СЕЧА ШУМА ПО 
НОВОМ ЗАКОНУ
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На челу Општине Алибунар 
од јуна 2015. године налази се 
господин Предраг Белић, члан 
Српске напредне странке од 
њеног оснивања. Након четири 
месеца проведених на позицији 
председника Општине, разговарамо 
са господином Белићем како о визији 
новог руководства, решењима 
актуелних питања, начинима за 
побољшање квалитета живота свих 
грађана који живе на територији 
општине, тако и о изазовима са 
којима се свакодневно сусреће.

Господине Белићу, већ седам година сте 
активни на локалној политичкој сцени и 
несумњиво поседујете драгоцено искуство. 
Ипак, у тренутку када постајете први 
човек Општине Алибунар сигурно сте се 
суочила са новим обавезама, које од Вас 
захтевају још већи ниво одговорности и 
посвећености. Можете ли нам рећи нешто 
о стању општинске управе које сте затекли 
непосредно након преузимања функције 
председника?

-Најпре желим да кажем да ја у овој средини 
живим и дишем са њом од свог детињства, 
тако да врло добро познајем нашу локалну 
заједницу, менталитет наших људи и њихове 
потребе. Кроз дугогодишњи политички 
ангажман у годинама које су иза нас, пре свега 
као члан Српске напредне странке, настојао 
сам да својим радом допринесем бољим 
резултатима и срећнијим условима живљења 
управо грађана са територије наше општине. 
Уложени напори и посвећеност резултирали 
су избором за председника Општине. Добро 
знате да је то у исто време велика част, због 
поверења које ми је указано, али и велика 
обавеза која доноси бројне одговорности и 
сусрет са новим изазовима. Ја сам човек који се 
не штеди када је у питању рад и мислим да је 
то једини пут до извесније и боље будућности. 
У том смеру се креће и мој начин вођења 
општинске управе. Бићу сасвим искрен - стање 
у којем смо затекли Општину Алибунар је благо 
речено било катастрофално. Дугогодишњи 
нерад, јавашлук, бројне малверзације 
довеле су до тога да Општина Алибунар буде 
сврстана у групу најнеразвијенијих општина у 
Србији. Не желећи да се бавим утврђивањем 
одговорности, односно неодговорности 
претходне политичке гарнитуре јер за то 
постоје надлежни органи, своју енергију сам 
усмерио ка исправљању затеченог стања. Циљ 
нам је  да уредимо општинску администрацију и 
рад свих институција у општини, да економски 
унапредимо наше окружење и да створимо 
пристојан амбијент за живот и рад наших 
грађана.

Намеће се питање шта су вам приоритети 
и које локалне проблеме сте одлучили 
најпре да решавате?

-Од првог дана није било одмора. Наравно 
да је примарни циљ унапређење економског 
развоја општине. Морамо побољшати 
параметре развоја. Морамо омогућити свима, 
или бар већини грађана да могу пристојно 
да живе од својих прихода, а најпре да добију 
шансу да остваре те приходе. Истина је да су 
данас, у складу са нашом владајућом политиком, 
на снази мере штедње и рационализација 
трошкова. Али како каже и сам премијер, управо 
захваљујући тим мерама, цела земља бележи 
раст производње и боље макроекономске 
резултате, а свакако ће доћи тренутак када ћемо 
бити у прилици да говоримо о повећању зарада. 
Ево већ почетком 2016, по најави премијера, 
то очекује просветаре и здравствене раднике. 
Даље, свакодневно радимо на сређивању 
комуналне инфраструктуре, решавамо 
проблеме водоснабдевања, сређујемо путну 
инфраструктуру. Ради илустрације навешћу 
вам конкретне примере онога што смо до сада 
урадили: завршена је изградња 8,5 км атарских 
путева у шта је уложено 17,5 милиона динара; 
у сарадњи са „Водама Војводине“ урађено 
је 46 км каналске мреже; након 12 година 
завршена је капела у Алибунару; извршена је 
реконструкција пута Јаношик – Иланџа; у овим 
насељима урађена су и два бунара чиме ће 
бити унапређено водоснабдевање; у ОШ Душан 

Јерковић у Банатском Карловцу завршава се 
спортска хала, а 4 нове учионице су потпуно 
опремљене за рад; постављен је семафор у 
Владимировцу; купљено је санитетско возило 
за дијализу, као и радар за саобраћајну 
контролу; реконструисана су и изграђена 4 
нова дечија игралишта, а у току су и бројни 
други пројекти од инфраструктурног значаја. 
Настојимо да помогнемо привредницима 
који послују на територији наше општине и да 
омогућимо услове за неке нове инвестиције. 
Такође, широм организацијом грађана успели 
смо да улепшамо и доведемо у ред неколико 
општинских институција и установа, међу 
којима су зграде месних заједница, домова 
културе, домова здравља и школа. Тако се новим 
рухом данас могу похвалити домови културе у 
Алибунару и Николинцима који су реновирани, 
као и зграде месних заједница у Банатском 
Карловцу и Владимировцу. Уређујемо тргове 
и паркове, спортске терене у нашим местима. 
Чинимо све да јавни живот нашим грађанима 
учинимо лепшим и бољим. Настојимо да им 
омогућимо да све што треба да заврше буде 
реализовано по што лакшој процедури и у 
једном здравом окружењу.

Осим економског аспекта, шта још чините 
како би обогатили живот у вашој општини 
пре свега у домену друштвено-одговорног 
деловања?

-Подизање нивоа свести о друштвеном 
значају и корисности сваког појединца ми 
је основни задатак. Дакле, свако од нас је 
једнако одговаран за своје обавезе, а ревносно 
извршавање тих обавеза ће нас довести 
до изванредног резултата. Подржавамо 
образоване младе људе који ће знати да своје 
умеће и знање примене како би управо своја 
места учинили бољим за живот. Ја сам неко ко је 
лично врло привржен младим људима, настојим 
да препознам покретачку енергију у њима и 
настојим да им се пружи адекватна шанса за 
рад. На тај начин желим да их подстакнем и да 
их мотивишем, те да им свакако покажем да у 
Србији има будућности, али да пут до ње морају 
сами стварати и то марљивим радом.

Такође, користимо све предности нашег 
краја. Културно уздизање је један од примарних 
задатака, нарочито када је млад свет у питању. 
Када је реч о култури, ево недавно, у октобру 
смо обележили Дане Милоша Црњанског – 
једног од наших највећих писаца. Моја је жеља 
да овој манифестацији у будућности дамо 
још већи значај, тако да она од једне локалне 
прерасте у националну смотру. У туристичком 
сегменту имамо Делиблатску пешчару и 
чувени излетнички локалитет Девојачки бунар, 
тако да радимо на његовој популаризацији. 
Такође, подржавамо спортске клубове и младе 
талентоване спортисте. Истина је да морамо 

утврдити приоритете када пружамо подршку, 
те да она мора бити оправдана добрим 
резултатима, јер није општина неисцрпни 
извор прихода. Али свакако увек нађемо начин 
да помогнемо. Морамо подржавати једни 
друге. Општина врло често помаже и социјално 
најугроженијем слоју становништва. 

Општина Алибунар је мултиетничка 
средина. Како усклађујете потребе свих 
етничких заједница?

-Истина је. Ова општина је кроз историју 
научила да функционише као мултиетничка 
средина, тако да припадници српске, 
румунске, словачке и других мањих етничких 
заједница годинама овде живе сложно уз пуно 
разумевања. Што се тиче Општине, ми смо ту 
за све наше грађане подједнако. У исто време 
радимо на промоцији и социјалних и културних 
вредности свих етничких заједница. Сигуран 
сам да је то наше богатство и да ту чињеницу 
увек можемо користити као своју велику 
предност у односу на друге средине.

Шта грађани могу очекивати од Вас у 
будућности?

Можда сте ово чули стотину пута, али то је мој 
главни принцип: ред, рад и дисциплина. Желим 
једноставно да наши грађани једном схвате да 
ако је свако од нас појединачно срећан, једино 
тако можемо и као заједница бити срећни. 
Морамо да радимо. На нама је да креирамо 
атмосферу и услове за успешнији развој 
општине Алибунар, и управо се тиме и бавимо 
у складу са нашом визијом. Очекујемо добре 
резултате од неколико пројеката, међу којима 
истичем изградњу три ветропарка, фабрике за 
прераду воћа, као и фабрике делова за ауто-
индустрију. На основу овога можете закључити 
да идемо у корак са технолошким трендовима, 
тако да очекујемо да ће поменути пројекти бити 
одличан покретач индустријског и привредног 
развоја наше општине. Сигурни смо да 
Општина Алибунар има перспективу. Управо 
у овом тренутку морамо збити редове, стати 
једни уз друге и кренути ка бољој будућности 
кроз сопствену акцију, сопствено ангажовање 
и труд. Резултати ће сигурно доћи. Нерад, 
манипулација, опструкције и злоупотребе 
припадају прошлости. Ја вас уверавам да су 
од сада на цени иницијатива, ангажовање, 
рад, труд и позитиван стваралачки дух. Моја је 
мисија да вратимо веру у бољу будућност наше 
локалне заједнице, па и наше Србије. Желим 
да наши грађани никад не забораве да су они 
појединачно најзначајнији елемент нашег 
друштва. Према томе, ја позивам грађане са 
територије наше општине да се сви удружимо у 
акцији за бољу будућност, а ја лично одговорно 
обећавам да ћу својим максималним залагањем 
заједно са њима и остварити одличне резултате.

ОПШтИНА АЛИБУНАР 
зА БЕзБЕДНОСт 
НАјМЛАђИх У 
САОБРАћАјУ

ВОзИтЕ 
ПАЖЉИВО 

ЧУВАтЕ НАМ 
ДЕЦУ 

Безбедност у саобраћају 
је један од горућих 
проблема на путевима 
наше земље. Деца и њихова 
сигурност  су приоритет у 
решавању овог питања.

Управо са намером да 
се подигне свест о овом 
питању у локалној средини, 
Општина Алибунар је, у 
складу са својом политиком 
друштвено – одговорног 
делања, одлучила  да се 
безрезервно придружи 
акцији Министарства за 
саобраћај и Агенције за 
безбедност Републике 
Србије, чији је циљ да се 
свим возачима скрене 
пажња да воде рачуна о 
деци у саобраћају.

Општина Алибунар је 
одлучила да се додатно 
ангажује по овом питању. 
У уторак, 17. новембра 
саобраћајна полиција ће 
контролисати поштовање 
прописа на нашим 
путевима, а возачи који 
буду превозили децу 
добиће симболичан 
едукативни пакет који 
садржи Саобраћајни 
буквар и прслук за бољу 
уочљивост детета на путу.

Овај дан искористићемо 
и за едукацију наших 
најмлађих грађана, који ће 
се са својим учитељима и 
наставницима у школама 
подсетити правила 
безбедног понашања у 
саобраћају.

Возаче и овом приликом 
молимо да воде рачуна 
о деци на путевима, јер 
дечији живот нема цену.

За безбедност деце у 
саобраћају. Сви заједно.

ИнтеРВјУ сА ПРедРАгом БеЛИћем, ПРедседнИКом оПШтИне АЛИБУнАР

САМО РАДОМ ДО БОЉЕ 
БУДУћНОСтИ
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Изложба под називом „Сведоци 
трајања- српски манастири и цркве у 
румунском Банату“, аутора Милорада 
Савића и новосадског фоторепортера 
Дарка Дозета, отворена је у 
Конкордији, галеријском простору 
Градског музеја Вршац, 17.новембра.

Изложбу је отворио Његово 
преосвештенство епископ банатски 
господин Никанор, а о поставци је 
говорио Младен Булут, председник 
Друштва новинара Војводине.

Уз два паноа, са уводним текстом 
и четири мапе, поставка садржи  43 
паноа са фотографијама свих пет 
манастира и већег броја цркава  у 
румунском делу Баната где, према 
последњем попису становништва из 
2011, у педесетак насеља живи укупно 
18.500 Срба. Изложбу прати каталог, 
са текстом на српском, и преводима 
на румунски и енглески језик, уз 
компакт диск. 

Пројекат „Српски манастири 
и цркве у Румунији“ прихваћен је 
на конкурсу Министарства вера и 

дијаспоре и подржан од Покрајинског 
секретаријата за културу и 
информисање и града Зрењанина. 

Према речима аутора изложбе 
Савића, поставка „Сведоци трајања- 
српски манастири и цркве у 
румунском Банату“кренула је из 
Зрењанина, срца српског дела Баната, 
повезаног завичајним, историјским, 
привредним, културним и другим 
везама са румунским Банатом, и 
због сећања на Константина Данила 
и на његове иконе у темишварској 
Саборној цркви, потом је гостовала 
у Кикинди, Матици српској у Новом 
Саду, Сремским Карловцима.

Изложба, чији су организатори 
Друштво новинара Војводине и 
Градски музеј Вршац, биће отворена 
до 28. новембра. Након Вршца, 
изложба ће бити представљена у 
Сечњу, Вуковару и другим местима 
због потребе да житељи свих узраста, 
с обе стране границе Србије и 
Румуније, на једном месту, виде бар 
део „белих торњева“ са 56 цркава на 
„благословеној земљи банатској“, а у 
румунском делу Баната.“ 

Ј.Е.

У ГАЛЕРИЈСКОМ ПРОСТОРУ КОНКОРДИЈЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

СРПСКЕ СВЕТИЊЕ  У РУМУНСКОМ БАНАТУ

КУЛТУРА

У организацији Удружења љубитеља старина „Феликс 
Милекер“, одржано је предавање на тему „Банатска 
буна и Теодор Несторовић – Први српски устанак?“ у 
Градском музеју Вршац, 13. новембра. 

Присутне Вршчане упознали су са историјским 
цињеницама и детаљима ових догађаја Немања 
Цвитковац, кустос-историчар, и Ивана Ранимиров, 
историчарка.

Програм је водио Александар Јовановић, а 
предавање је отворила Ивана Ранимиров, која је 
говорила о многобројним миграцијама српског 
становништва из средњовековне Србије, с краја 14. века 
ка северу и јужној Угарској, као и са положајем српског 
и другог становништва у оквиру Османског царства и 
турског феудалног система.

Цвитковац је у центар свог предавања поставио 
период 1552-1594. године, односно, период од пада 
Баната под турску власт, до избијања Банатске буне. 
У овом делу, више је пажње посвећено положају и 
свакодневном животу становништва на просторима 
данашњег Баната и Војводине у целини, обнови Пећке 
патријаршије и последицама овог чина по Србе, као и 
о узроцима Банатске буне, односу Ердељске кнежевине 
и Хабзбуршке монархије према српском покрету.  
Цвитковац је дао и кратак приказ ратних операција, а 
изнео је и аргументе за и против као одговор на питање 
које је постављено у називу предавања: „Да ли је устанак 
Срба у Банату заиста први српски устанак?“

Уз већ поменуте говорнике, у овом малом часу велике 
историје  учествовао  је и  Тамаш Фодор, који је публици 

представио цртеже Миодрага Мише Недељковића и 
Хаџи Зорана Лазина, објављене 1994. године поводом 
400 година од избијања Банатске буне. 

Свој допринос занимљивом предавању дала је 
и  Гордана Ковачевић, књижевница, која је публици 
представила свој истраживачки рад на тему устанка 
Срба у Банату, 1594. године. 

Ј.Е.

МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ

БАНАТСКА БУНА– ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК?

Гост Вршца био је Раша  Попов, кога 
су у Центру Миленијум дочекали 
основци из школа: „Младост“, 
„Стерија“, „Вук“ и „Олга“. Дружење 
са њим организовано је да би се 
деца упознала са 82-двогодишњим 
одличним наратором, живом 
енциклопедијом, српским Орфејом 
и школским другом Мике Антића; 
човеком који је обишао пола света, 

а ипак најрадије путовао у Сремску 
Каменицу, да са многобројном 
децом обиђе и покаже им кућу у којој 
је живео и радио чика Јова Змај који 
је покренуо најбољи дечји часопис 
у Европи, под именом „Невен“. О 
младој вршачкој публици Раша 
Попов се изразио врло похвално 
и истакао да то потврђује његова 
сазнања о Вршцу као врло напредној 
животној средини, нарочито када су 
васпитање и образовање у питању. 
Разговор са децом је управо и 
отпочео набрајањем знаменитих 
Вршчана који су Раши били узори, 
које је познавао или познаје, попут 
Васка Попе, Радомира Путника, 
Раде Ђуричин и многих других...и 
због чега између осталог Раша воли 
Вршац.

Раша Попов најмлађима на 
врло једноставан начин дочарава 
суштину озбиљних ствари које их 
чекају у животу. Кроз причу да је 
игра императив детињства, Раша 
својим јединственим стилом кроз 
игру, преноси деци здрав однос 
према животу. 

Искра у очима Раше Попва потиче 
од ентузијазма који му никада не 
фали, од тога што за године не мари! 
Највећа му је награда то, што се 
на крају сваког дружења огледа у 
дечјим очима!

Серијали „Шешир без дна“, 
„Фазони и форе“, „Рађање светлости“ 
и још многи други само су делић 
онога по чему га деца препознају.

Говори своје мудре стихове које 
деца упијају, јер је пред њима жива 
легенда стваралаштва које је баш 
њима посвећено!

РАШИ ПОПОВУ ВРШАЦ 
У ЛЕПОЈ УСПОМЕНИ!
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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

Страшно је кад карикатуре постану 
слике стварности

Т. Сухецки

С Л И К А  И  Р Е Ч

Прва професионална представа на 
румунском језику у продукцији Еду 
театра, након успешне премијере и 
турнеје на којој је била извођена за 
децу румунске националне заједнице 
по селима где се ретко организују 
позоришне представе, биће део 
селекције Међународног луткарског 
фестивала камерних форми у 
Темишвару. Фестивал је одржан 
19.новембра под називом  „Фестивал 
за један дан“, а  организатор је 
темишварско Позориште за децу 
„Мерлин“. Један је од аутентичних 
фестивала у региону јер се комплетан 
програм фестивала одиграва у 
једном дану. Директор и селектор 
овог фестивала и директор овог 
значајног темишварског позоришта 
Еду театар је изабрао у циљу бољег 
прекограничног повезивања 
разменом позоришних догађаја, идеја 
и других видова сарадње. Такође, 
кроз деловање Еду театра запажен је и 
значај и утицај ванинституционалног 
позоришта за децу. Еду театар је 
препознат као озбиљан партнер за 
сарадњу, али и креирање програма 
намењених деци. 

Драмски текст за позориште лутака 
Питика  на основу румунске народне 
бајке написала је Бојана Иванов-
Ђорђевић (иначе председник Еду 
театра), а режију Иван Ђорђевић који 
је дуги низ година радио у Луткарском  
позориштима у Нишу и усавршавао се 
у овом домену позоришне уметности 
у Бугарској. Дизајн и израду лутака, 
такође, потписују заједно и тај начин 
стваралаштва једна је од основних 
одлика стваралачког процеса 

Еду театра – глумац је присутан у 
стваралачком процесу од настанка 
идеје, све до крајњег резултата 
као креатор, стваралац и носилац 
концепта.Текст је на румунски језик 
превела Отилиа Песцариу која 
позајмљује и свој глас луткама овог 
комада.

Питика је прича о малом храбром 
дечаку који након свих животних 
недаћа као што у бајкама (и животу) 
бива, ипак,  успева да освоји 
трон победе као борац за правду. 
Ствараоци овог комада подвлаче да 
је ова представа заправо и борба за 
слободу говора јер и сам Питика као 

„гласноговорник правде“ проговара 
чак из утробе најпре вола који га у 
једном тренутку прогута, а затим и 
вука.

Ово гостовање значајно је за Еду 
театар, али је значајније за добру 
презентацију Вршца као града културе 
који, осим институционалне, негује 
и ванинституционалну позоришну 
сцену. Такође, овако добар пријем 
Еду театра у међународном контексту 
оправдава и поверење које му се 
указује од стране Општине Вршац.

Представа и Питикино гостовање   
реализовани су под покровитељством 
Општине Вршац.

ЕДУ  ТЕАТАР НА МЕЂУНАРОДНОМ ПОЗОРИШНОМ ФЕСТИВАЛУ  У РУМУНИЈИ

УСПЕШНО ГОСТОВАЊЕ У  ТЕМИШВАРУ

Иван Вуков, великан југословенског и 
српског глумишта, револуционар, вечити 
романтик и поета, прави џентлмен, 
заувек је напустио овај свет и „даске 
које живот значе“. Вуков је преминуо у 
Вршцу,  у 92. години живота. Сахрањен је 
на вршачком градском гробљу, у уторак, 
17. новембра.

Оставио је дубок и неизбрисив траг 
у позоришном  стваралаштву Србије и 
екс Југославије. Глумачким позоришним 
радом почео да се бави 1939. године у 
Тителу као члан дилетантског  друштва 
„Олимпија“.  Професионалним глумачким 
радом бави се од августа 1944. Године, 
као члан уметничке групе пропагандног 
одељења ГШ Војводине. У току 1944. 
године учествовао је у формирању 
Војвођанског народног позоришта у 
Новом Саду (данашње Српско народно 
позориште), а 1948 .године у формирању 
Покрајинског народног позоришта у 
Приштини – Космет.

Као глумац радио је у бројним 
позориштима: Српско народно 
позориште у Панчеву од 1947. до 1948, 
Покрајинско народно позориште 
Приштина од 1948. до 1951, Народно 
позориште Лесковац од 1963. до 1965. и 
Народно позориште „Стерија“ у Вршцу 
од 1951. до 1963. и од 1967. до 1974. када 
је пензионисан.

У Народном позоришту „Стерија“ био 
је заменик управника од 1953. до 1954. 
године. Послове управника НП“Стерија“ 
обављао је од 1954. до 1959. Године, а 
принудни управник НП „Стерија“ био је 
од 1979. до 1980. године.

У свом изузетно богатом уметничком 
раду, свакако се највише издвајају бројна 
глумачка остварења - укупно је одиграо 
185 премијера, а два пута је играо на 
филму. И у пензији Иван Вуков наставља 
са глумачким радом на пројектима у НП 
„Стерија“, где је одиграо 17 премијера.

Народно позориште “Стерија”, пре 

две године, установило је награду 
“Иван Вуков”, са циљем да се скрене 
пажња на потребу неговања угледа 
глумаца и свих оних који својом 
посвећеношћу доприносе достојанству 
свих институција културе, а пре све 
позоришта. Она је јединствена на нашем 
културном поднебљу, јер је установљена 
још за живота поменутог уметника, 
глумца и борца за позориште.

Добитник је бројних признања 
за свој таленат и прегалаштво, међу 
којима су друштвене награде: Орден 
заслуге за народ са сребрним венцем, 
Орден рада са златним венцем, Плакета 

- награда града Вршца, као и мноштво 
глумачких признања на Сусретима 
војвођанских позоришта,  од Заједнице 
професионалних позоришта Војводине, 
Повеља и захвалница Народно 
позориште „Стерија“...

Од доајена југословенског и српског 
глумишта, борца и револуционара 
опростили су се његови сарадници, 
саборци, поштоваоци његовог дела, 
пријатељи и родбина на комеморацијама 
одржаним у Народном позоришту 
„Стерија“ и у вршачком СУБНОР-у.

Иван Вуков наставиће да живи у 
сећању љубитеља позоришне уметности.

IN MEMORIAM

ИВАН ВУКОВ
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Основна школа “Кориолан Добан” из Куштиља 

прославила је своју славу Светог Арханђела Михајла. 
Програм је почео са освештавањем иконе и 

резањем колача, а после тога је уследила приредба 
коју су спремили ученици од првог до четвртог 
разреда.  

Пре програма поздравним говором обратио се 
директор школе Мирча Болдовина, који је поменуо 

активности које су реализоване до сад и које ће се 
планирају до краја године.

- Безбедност, пријатељство, толеранција и 
екологија су нам приоритети. Наша  врата су 
увек отворена за оне који желе исто, нагласио је 
Болдовина.

Програм су приредиле учитељице Перса Васиљев 
и Зоја Журка. Организовани су и литерарни и ликовни 

конкурс, подељени у категорије нижих и виших 
разреда. Најбоље ликовне радове бирала је проф.
ликовног Ивана Милошевић, а најбоље литерарне 
радове бирао је проф.румунског  језика Кристиан 
Балтеану. За најуспешније обезбеђене су дипломе и 
књиге, које је директор школе уручио награђеним 
ученицима пре програма за Дан школе.

СВЕТИ АРХАНЂЕЛ МИХАЈЛО СЛАВА ОШ “КОРИОЛАН ДОБАН” У КУШТИЉУ 

ЂАЦИ УЛЕПШАЛИ АРАНЂЕЛОВДАН

ФОТОРЕПОРТАЖА
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СВЕТИ АРХАНЂЕЛ МИХАЈЛО СЛАВА ОШ “КОРИОЛАН ДОБАН” У КУШТИЉУ 

ЂАЦИ УЛЕПШАЛИ АРАНЂЕЛОВДАН

ФОТОРЕПОРТАЖА
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MAGYAR TÜKÖR

 » Az idősek otthonának bentlakóinak kiállítása 

 » Bloju Ilona kiállítása

OKTÓBERBEN A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MAGYAR  MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETBEN

Napsugaras Ősz, az 
idősek hónapja
Október 1., az idősek világ-

napja.  Az  ENSZ közgyű-
lése  1991 –ben nyilvání-

totta október 1- ét az idősek vi-
lágnapjává. Már hagyományos-
sá vált, hogy októberben ren-
dezik meg a Napsugaras Ősz 
elnevezésű rendezvényeket.  
Tekintettel arra, hogy városuk 
egyedüli magyar művelődési 
háza a Petőfi Magyar Művelő-
dési  Egyesület ahol nap mint 
nap itt találkozunk számos ren-
dezvényeken, az idén amikor 
ünnepli fennállásának 70 éves 
jubileumát. 

Az idén a rendezvényeik e 
jeles jubileum jegyében zajla-

nak.  Október 1 –én  a városi Ge-
rontológiai Központ képzőmű-
vészek szakcsoportjának és a 
Petőfi ART klub  szervezésében 
nyílt meg egy képzőművésze-

ti tárlat az idősek otthonában 
élő festők alkotásaiból, húsz 
személy egy-egy festménnyel 
mutatkozott be. Október 30 –
án viszont  Blojul Ilona, a ma-

gyar ittabéi származású grafi-
kus első önálló kiállítása nyílt 
meg. Az érdeklődők ez alka-
lommal húsz grafit alkotást te-
kinthetnek meg.  Mind két ren-

dezvényt Balázs Ilona a Petőfi 
Magyar Művelődési Egyesület 
elnökasszonya nyitotta meg.

KÉP ÉS  SZÖVEG:   PRÉCZ ISTVÁN

A SZERVÓ MIHÁLY ISKOLÁBAN A TEHETSÉGES DIÁKOK A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN

Együttműködési megállapodás 
A muzslyai Szervó Mihály Általános isko-

lában nagy figyelmet fordítanak a tehet-
séges diákokra, a tanításon és iskolán kívüli 
aktivitásokra, ápolják a sportszellemet, és a 
tanítók és a tanárok évről évre újabb tanítási 
módszerrel rukkolnak elő. A tanulók részére 
számos olyan tábort szerveznek, amelyen 
kimutathatják és fejleszthetik eddig meg-
szerzett tudásukat. 

Eme aktivitásokra felfigyelt a nagybecs-
kereki Fiatal tehetségek Központja is, mely-
nek igazgatója Milorad Rančić, a muzslyai 
általános iskola igazgató-helyettese Molnár 
Attila és Puskás János, a Bánáti Magyar Pe-
dagógusok Egyesületének elnöke a nemré-
giben egy szándéknyilatkozatot írtak alá a 
kölcsönös együttműködésről. Molnár Atti-
la, a muzslyai intézmény igazgató-helyet-
tese elmondta, hogy az együttműködés – a 
tanárok és a szülők közreműködésével – a 
tehetséges tanulók felismerésén, támoga-
tásán, képzésén és a versenyekre való fel-
készítésén alapszik. 

BORBÉLY TIVADAR

„
Már hagyományossá 
vált, hogy 
októberben 
rendezik meg 
a Napsugaras 
Ősz elnevezésű 
rendezvényeket.  

A BOLDOGASSZONY ISKOLA NŐVÉREK KOLLÉGIUMÁBAN 

Délvidéki 
háló 
találkozó 
2015. november 14-én, „ Nem jó az 
embernek egyedül lennie,.” mottó 
alatt rendezik meg az idei Délvidéki 
háló találkozót. A szervezők 
tartalmas programmal várják az 
érdeklődőket.
8:30 – 9:30 Vendégfogadás, 
regisztráció. 
9:30 – 10:00 Játékos bemutatkozás. 
10:00 – 10:30 Sohasem 
add fel! Gondolatébresztő, 
csoportbeszélgetésre indító mozgó 
képek. (a gyermekekkel Cecília 
nővér foglalkozik) 
10:45 – 12:00 Elmondom, hogyan 
látom. Kiscsoportos beszélgetés. 
(a gyermekekkel Cecília nővér 
foglalkozik) 
13:30 – 15:00 Tanuljunk népdalt – 

Rontó Márta zenetanárnő és Micsik 
Béla népzenész közreműködésével. 
Választható programok: Szeretsz 
játszani? – program ifiknek!? 
Mindenkinek! Bogozói megbeszélés. 
15:30 – 16:30 A katolikus egyház 
„új” családképe a szinódus 
tükrében – msgr. Dr. Német László 
SVD, püspök atya meglátásai. 
(a gyermekekkel Cecília nővér 
foglalkozik) Szeretettel várunk, 
akkor is ha csak az előadásra és a 
szentmisére jöhetsz közénk! 
17:00 – Szentmise. Záró 
gondolatok. 

Jótékonysági akció és 
töknap Muzslyán 
A VMSZ Női Fórumá-

nak muzslyai helyi ta-
gozata jótékonysági ruha-
osztást szervezett a nagy-
családos anyukák és apu-
kák, illetve a szegénység 
és a megélhetés küszöbén 
élő rászoruló és idős sze-
mélyek részére. A humá-
nus akció keretében hasz-
nált, de jó minőségű őszi és 
téli gyermek- és felnőttru-

haneműk közül lehetett 
válogatni. A visszajelzések 
alapján a lakosság részéről 
nagyfokú elégedettség mu-
tatkozott. A rászorulók kö-
zül többen is elmondták: 

sajnos, csak így tudnak ru-
haneműhöz jutni, de na-
gyon hálásak a szervezők-
nek, hogy gondolnak rájuk. 
A Női Fórum tagsága no-
vember 6-án 16 és 18 óra 
között a Magyar Ház helyi-
ségében harmadízben szer-
vezi meg a Töknap a falu-
ban elnevezésű rendezvé-
nyét, mely keretében a gye-
rekek megismerkedhetnek 

az esemény hagyományá-
val, valamint lehetőségük 
lesz barkácsolni, tököt fa-
ragni és festeni. A legkreatí-
vabb munkák díjazva lesz-
nek.  BORBÉLY TIVADAR

B. SZABÓ GYÖRGY NAP A NAGYBECSKEREKI PETŐFIBEN

Negyedévszázados 
jubileum jegyében
A nagybecskereki Petőfi 

Művelődési Egyesület-
ben pénteken november 
6-án szervezik meg 25. 
alkalommal a B. Sza-
bó György emlékna-
pot. Az idei jubileu-
mi rendezvényen az 
egyesület első titkárá-
ra  Dr. Csáky Sörös Pi-
roska, Dr. Káich Kata-
lin és Dr. Németh Ferenc 
emlékeznek. Az alkalmi 
műsoron Tabacski Edit, az 
Emmanuel Kamarakórus és 
Márton Leonárd a Madách Ifjúsá-
gi Pódiumának tagja működnek közre.

Az emléknap keretében kerül sor az irodalmi és kép-
zőművészeti pályázat eredményhirdetésére is. 

A rendezvény 19.00 órakor kezdődik az egyesület szék-
házának nagytermében. » Blojul Ilona kiállítása

25
B. Szabó 

György emléknap
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Број 

1039
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
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.

Једнособан стан, 
приземље, 36 m2, ул. Никите 
Толстоја бр1, улаз 2/2, цена по 
договору. Тел. 893-116 и 063/ 
85-73-135.

Кућа на продају, површина 
800 m2, са великом баштом , 
налази се у Другог октоба 83. 
Тел. 28-24-853 или 064/51-069-
06.

Хитно продајем плац и кућу, 
може посебно или заједно. На 
почетку Гудуричког пута. Тел. 
063/725-49-47.

Продајем кућу у Вршцу, 
5,4 ара плаца, у Улици Јанка 
Катића бр. 9, струја, вода, 
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 064/878-44-09 или 063/70-
144-81.

Продајем двособан 
стан у Павлишу. Стан се 
налази у стамбеној згради 
у самом центру Павлиша 
поред амбуланте и Месне 
канцеларије. Врло повољно 
за више информација контакт 
телефон: 060-36-36-226

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

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 

OGLAS
za davanje u zakup hola Kongresne dvorane CENTRA 

MILLENNIUM AD Vršac
po pojedinačnim datumima u 2016. godini 

1. Predmet zakupa je hol Kongresne dvorane CENTRA MILLENNIUM AD, ul. 
Omladinski trg 17. i to za sledeće datume:

a. 14. februar
b. 8. mart
c. 16. i 17. septembar (Grožđebal)
d. 31. decembar i 1. januar (Nova Godina)
2. Početna cena zakupa za pojedinačni datum pod tačkama a., b., i c. je 

70.000,00          dinara, a pod tačkom d. je 150.000,00 dinara. U početnu cenu 
zakupa nije uračunat PDV. 

3. Pravo prijave ponude za zakup prostora (bez opreme) imaju sva 
privredna društva i preduzetnici.

4. Ponude za zakup se dostavljaju putem pisanih prijava, na adresu CENTAR 
MILLENNIUM AD, Vršac, Omladinski trg 17, u zatvorenoj koverti, sa naznakom 
„Za zakup ugostiteljskog objekta“.

5. Rok za podnošenje prijava je 14.12.2015. godine do 12h.
6. Otvaranje prijava obaviće ovlašćena komisija CENTRA  MILLENNIUM AD, 

u poslovnim prostorijama CENTRA MILLENNIUM AD dana 14.12.2015. godine u 
13h.

7. Svim ponuđačima koji dostave uredne prijave za zakup sa ponudom, 
dostaviće se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Prednost pri odabiru 
ponuđača imaće ponude za više pojedinačnih zakupa.

8. Najpovoljniji ponuđač zaključiće Ugovor o zakupu ugostiteljskog 
objekta i pripadajuće opreme sa CENTROM MILLENNIUM AD u roku od 30 
(trideset) dana od dana zaključenja oglašavanja zakupa.

9. Prostor koji je predmet  zakupa,  dostupan je za razgledanje od dana 
objavljivanja oglasa u nedeljnom listu “VRŠAČKA KULA”, pa u narednih 20 dana, 
na adresi sedišta CENTRA MILLENNIUM u Vršcu, uz prethodno najavljivanje 
putem telefona broj 013/800-100, svakog radnog dana od 09-15h.

10. Ponuda za zakup prostora za pojedinačne datume mora da sadrži 
sledeće podatke: naziv i sedište, matični broj, PIB, podatke kontakt osobe, 
kontakt telefon i e-mail i ponuđeni iznos za  zakup prostora u eurima. Ponuđači 
imaju pravo da u svojim ponudama uključe i druge datume koji nisu navedeni u 
oglasu.

11. Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti 
isključivo pisanim putem na adresi zakupodavca  ili putem elektronske pošte na 
adresu osobe za kontakt zakupodavca.

12. Osobe za kontakt: 
Srđan Prtljaga e-mail: srdjan.prtljaga@millennium.rs
Vladan Majstorović e-mail: vmajstorovic@millennium.rs



ПЕТАК • 20. новембар  2015. ВРШАЧКА КУЛА 1717

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 гаражу код ДДОР-а. Тел. 
28-39-461.

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.

За издавање кућа ненамештена, 
поседује три собе, предсобље, 
трпезарију са нишом, купатило 
и двориште, стара градња све 
адаптирано, Филипа Вишњића 31, 
у Вршцу. Тел. 064/429-06-14.

Издајем салу за све врсте 
прослава (до 50 људи). Тел. 063/80-
45-425.

Издајем стан у центру града, 
зграда код ДДОР-а. Тел. 063/80-45-
425.

РАЗНО
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.
Продајем ТА пећ „Магнохром“, 
нова, некоришћена. Тел. 
013/805-936.
Помагала бих старијој особи 
у кући. Може и чување деце. 
Тел. 069/53-64-334
 На продају малокалибарска 
пушка, круњач и прекрупач 
на струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Часови немачког и мађарског 
језика у Белој Цркви. Тел. 853-
783.
Продајем фрижидер горење 
170 л, исправан, цена 70 евра. 
Тел. 064/186-52-44.
Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   
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

Купујем пежо 206, 
годиште 2004, 2005 или 2006, 
сиви металик. Тел. 064/41423-
36.

Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003. 
или 2004. годиште, сиву металик 
са петоро врата и климом. Тел. 
064/186-52-44.

У складу са одредбама Закона о хипотеци („Службени гласник РС“, 
бр.115/2005 од 27.12.2005.године) Гаранцијски фонд Аутономне 
Покрајине Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова бр.11, у 
складу са чланом 35. Закона о хипотеци

ОГЛАШАВА ДРУГУ АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ 
НЕПОКРЕТНОСТИ

I 
На основу Решења Основног суда у Вршцу бр. Дн.бр.1127/2010 од 05.10.2010.

године, а које су уписане у  Лист непокретности бр.182 К.О.Ватин и то:
-Њива 1.,2.,3.,4. и 5. класе, Потес Мале ливаде, парц.бр.584/3, површине 0,5389 

ха, почетна цена 1.800,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 3. класе, Потес Брег, парц.бр.237/23, површине 0,8356 ха, 
почетна цена 2.300,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 3. класе, Потес Брег, парц.бр.237/24, површине 0,2118 ха, 
почетна цена 580,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 
дан плаћања; Њива 3. класе, Потес Брег, парц.бр.237/25, површине 0,6356 ха, 
почетна цена 1.750,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 
дан плаћања; Њива 3. класе, Потес Бела бара, парц.бр.729/3, површине 0,5755 ха, 
почетна цена 1.600,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 3. класе, Потес Бела бара, парц.бр.729/5, површине 0,2878 
ха, почетна цена 800,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 2. и 3. класе, Потес Рит, парц.бр.560/6, површине 2,8018 ха, 
почетна цена 9.000,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 2. и 3. класе, Потес Рит, парц.бр.560/5, површине 0,6180 ха, 
почетна цена 1.900,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 2. и 3. класе, Потес Рит, парц.бр.560/7, површине 1,4368 ха, 
почетна цена 4.500,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања.

II
На основу Решења Службе за катастар непокретности Вршац бр.952-02-

12-254/2014  18.12.2014.год, а које су уписане у  Лист непокретности бр.6998 
К.О.Вршац и Лист непокретности бр.11701 К.О.Вршац и то:

Њива 1. класе, Потес Стари Лудош, парц.бр.12725, површине 1,1577 ха, 
почетна цена 4.650,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 1. класе, Потес Стари Лудош, парц.бр.13050, површине 
1,1203 ха, почетна цена 4.300,00Еур у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан плаћања; Њива 2. класе, Потес Стари Лудош, парц.бр.13424, 
површине 0,5247 ха, почетна цена 2.000,00 Еур у динарској противвредности 
по средњем курсу НБС на дан плаћања; Њива 3. класе, Потес Стари Лудош, 
парц.бр.13438, површине 0,6758 ха, почетна цена 2.600,00 Еур у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања; Њива 1. класе, Потес 
Излаз на српс, парц.бр.14321, површине 0,8131 ха, почетна цена 3.400,00 Еур 
у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања; Ливада 
3. класе, Потес Гробљиште, парц.бр.16261/15, површине 2.0003 ха, почетна 
цена 8.600,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 
плаћања; Њива 3. класе, Потес Суви рит, парц.бр.17022/6, површине 0,5765 ха, 
почетна цена 2.500,00 Еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан плаћања; Њива 2. класе, Потес Јарак и долина, парц.бр.17686, површине 
1,3990 ха, почетна цена 5.900,00 Еур у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан плаћања; Њива 1. класе, Потес Јарак и долина, парц.бр.17818, 
површине 0,6023 ха, почетна цена 2.550,00 Еур у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан плаћања; Њива 2. класе, Потес Хат, парц.бр.15069, 
површине 0,6216 ха, почетна цена 2.150,00 Еур у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан плаћања; Њива 2. класе, Потес Хат, парц.бр.15071, 
површине 0,5895 ха, почетна цена 2.050,00 Еур у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан плаћања; Њива 1. класе, Потес Хат, парц.бр.15148, 
површине 0,6042 ха, почетна цена 2.100,00 Еур у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан плаћања.

Аукцијска продаја одржаће се 13.01.2016.године, у 14.00h, у 
просторијама Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине из 
Новог Сада, Хајдук Вељкова бр.11, 6.спрат.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која изврше уплату 
депозита у износу од 10% од почетне цене на рачун Гаранцијског фонда 
Аутономне Покрајине Војводине који се води код Banca Intesa a.d. Beograd 
бр.160-118074-98, најкасније до 11.01.2016.године.

Сва заинтересована лица која изврше уплату депозита, дужна су да 
доставе Фонду доказ  о уплати депозита најкасније до 12.01.2016.године, 
лично, на е-маил адресу: nikola.cvjeticanin@garfondapv.org.rs или пак 
препорученом пошиљком са назнаком „За аукцијску продају“, на адресу: 
Нови Сад, Хајдук Вељкова бр.11, 6.спрат.

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања 
и завршава се 10 минута пре почетка надметања на наведеној адреси.

Лицитациони корак износи 5% од почетне цене.
Положени депозит се урачунава у купопродајну цену.Учесницима 

који на аукцијској продаји нису стекли статус купца или другог најбољег 
понуђача, депозит ће се вратити у року од 3 радна дана од дана одржавања 
аукцијске продаје.Право на повраћај депозита нема уплатилац депозита 
који се не региструје на прописан начин, учесник који као проглашени 
купац не потпише записник са одржане аукцијске продаје, не закључи 
уговор и/или не уплати цену (укључујући другог најбољег понуђача када 
стекне статус купца) и учсници који не прихвате почетну цену, у случају 
када је због тога аукција неуспела.

Порез на промет, таксе и остале трошкове  везане за оверу уговора 
и пренос апсолутних права сноси купац.Купац сноси и трошкове уписа 
права власништва у надлежни катастар, као и трошкове увођења у посед.

Заинтересована лица могу се јавити директно хипотекарном 
повериоцу Гаранцијском фонду Аутономне Покрајине Војводине из 
Новог Сада, Хајдук Вељкова бр.11 на телефон: 021/489-37-00 или на 
е-маил адресу: nikola.cvjeticanin@garfondapv.org.rs. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

OGLAS
za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u okviru 

CENTRA MILLENNIUM AD Vršac

1. Predmet zakupa je ugostiteljski objekat u okviru 
CENTRA MILLENNIUM AD u Vršcu, ul. Omladinski trg 17., RESTORAN 
„M“ površine 301m².

2. Pravo prijave ponude za zakup objekta i opreme 
imaju sva privredna društva i preduzetnici.

3. Ponude za zakup se dostavljaju putem pisanih 
prijava, na adresu CENTAR MILLENNIUM AD, Vršac, Omladinski trg 
17, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za zakup ugostiteljskog 
objekta“.

4. Rok za podnošenje prijava je 14.12.2015. godine do 
12h.

5. Otvaranje prijava obaviće ovlašćena komisija CENTRA  
MILLENNIUM AD, u poslovnim prostorijama CENTRA MILLENNIUM 
AD dana 14.12.2015. godine u 13h.

6. Svim ponuđačima koji dostave uredne prijave za 
zakup sa ponudom, dostaviće se Odluka o izboru najpovoljnijeg 
ponuđača.

7. Najpovoljniji ponuđač zaključiće Ugovor o zakupu 
ugostiteljskog objekta i pripadajuće opreme sa CENTROM 
MILLENNIUM AD u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja 
oglašavanja zakupa.

8. Objekat i oprema koji su predmet  zakupa,  dostupni 
su za razgledanje od dana objavljivanja oglasa u nedeljnom 
listu “VRŠAČKA KULA”, pa u narednih 20 dana, na adresi sedišta 
ugostiteljskih objekta u okviru CENTRA MILLENNIUM u Vršcu, uz 
prethodno najavljivanje putem telefona broj 013/800-100, svakog 
radnog dana od 09-15h.

9. Ponuda za zakup objekta i opreme mora da sadrži 
sledeće podatke: naziv i sedište, matični broj, PIB, podatke kontakt 
osobe, kontakt telefon i e-mail i ponuđeni iznos za mesečni zakup 
prostora i ugostiteljske opreme u eurima.

10. Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači 
mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem na adresi 
zakupodavca  ili putem elektronske pošte na adresu osobe za 
kontakt zakupodavca.

11. Osobe za kontakt: 
Srđan Prtljaga e-mail: srdjan.prtljaga@millenium.rs
Vladan Majstorović e-mail: vmajstorovic@millennium.rs
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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

Доследан гледишту да власт 
једино може да произилази од 
народа и да је народ извор и 
утока власти, Главни Народно-
ослободилачки Одбор Војводине, 
расписао је изборе за целу 
аутономну покрајину Војводину у 
месецу јулу 1945. године.

Значај ових избора је био 
многострук!

Пре свега ови избори, први 
избори уопште у слободи, 
пружили су могућност најширим 
слојевима свих народа Војводине, 
да узме учешћа у бирању најбољих 
синова и кћери Војводине у 
одборе, који ће у име народа  и за 
народ спроводити власт. Поред 
ове демократске могућности, 
да се попуне сви народно-
ослободилачки одбори, како 
од месних тао исто и до Главног 
одбора, преко среских и окружних, 
ови избори били су важни и због 
друге околности.

Масовно иступање бирача на 
овим јулским изборима, био је 
најречитији одговор Војводине, на 
све алармантне вести и хушкања 
против Демократске Југославије, 
које је у иностранству трубио 
један део реакционарне штампе.

У овом одговору међународној 

реакцији, Вршац је заузео 
достојно место међу војвођанским 
градовима.

Још много пре 10. јула, дана 
када су одржани избори за месне 
одборе у целој Војводини, по 
реонима Јединственог Народно- 

ослободилачког Фронта у  Вршцу, 
почела је иборна агитација, а 
истовремено предлагани су 
кандидати појединих реона. По 
закону Вршац бира 50 одборника 
градског одбора. Од тога  броја 42 
спада на Србе, а  остали на друге 
народности заступљене у Вршцу, 
тако да Мађари добијају седам 
представника, а Румуни једног. 
После дискусије по појединим 
реонима, изабрани су реонски 
кандидати и сваки реон је поднео 
свој предлог Градском ЈНОФ-у.

Листа коју је саставио ЈНОФ, 
стављена је била на увид, чиме 
је било омогућено сваком да 
предложи противкандидате. 
Одзив за предлагање 
противукандидата био је врло 
велики, тако да је изборна листа 
бројала 124 кандидата укупно.

Ово није једини доказ великог 
интeресовања за прве изборе 
у слободном Вршцу. Изборна 
кампања била је врло жива. 
Предавања са дискусијом 
одржавана су у сваком реону 
(просечно у сваком реону одржано 
је по 14 предавања) зборови по 
синдикалним подружницама и 
предузећима, и најзад велики 
збор свих синдиката, допуњавали 
су слику живе изборне кампање. 
Предавања која су одржана како 
по појединим реонима, тако исто и 
по подружницама имала су поред 
политичког и информативни 
карактер. Циљ им је био да широке 
слојеве гласача упознају како 
са духом изборног закона, тако 
исто и са његовим одредбама, а 
исто време сваком појединцу да 

објасни технику гласања. Оваква 
предавања одржана су по свим 
подружницама и њихов број 
премаша стотину.

Реакција је хтела да искористи 
ове прве изборе у слободи за 
своје мрачне циљеве, али у томе 
она је претрпела потпун неуспех.

Упоредо са предизборном 
кампањом убрзано је и довршење 
састављањa бирачких спискова. 
Градска изборна комисија 
прегледала је бирачке спискове и 
установила је да је уписано 11.697 
гласача. Пошто су спискови били 
оверени, комисија је приступила 
брисању оних лица којима је 
на основу изборног закона 
ускраћено бирачко право. Из 
бирачких спискова избрисано је 
72 лица.

На дан 10. јула Вршац је пружао 
врло занимљиву и живу слику 
првих избора у слободи. Од раног 
јутра, још пре пет сати када је 
отпочело гласање, улице су биле 
врло живе. На угловима улица 
виђали су се гласачи који су са  
афишираних кандидационих 
листа исписивали имена 
кандидата за које ће гласати. Пред 
21 биралиште, свет се слеже све 
више и чека ред.

Оно што је овим изборима 
давало особиту драж новости, 
биле су жене и војници. Сви заједно 
раме уз раме у примерном реду и 
са великом дисциплином чекају 
ред, када ће ући у биралиште да 
обаве своју гласачку дужност, која 
је истовремено и основно право 
сваког пунолетног грађанина.

Живост пред биралиштима 
попустила је нешто око подне, а 
по подне особито око четири сата 
поново је ојачала. Највише гласача 
било је на седмом гласачком месту, 
где је 1.049 бирача дало свој глас 
за одборнике градског одбора.

До 7 часова увече од 11.697 
уписаних гласача, гласало је 
10.382, изражено у процентима 
то износи 90%! То је био резултат 
избора за Градски Народни одбор 
у Вршцу.

Народно вођство полагало 
је рачуна народу  и показало се 
да су се народи Вршца сложили 
са досадашњим радом Градског 
Народно-ослободилачког Одбора, 
пошто је знатни број одборника 
поново изабран. С друге стране 
вољом народа у одбор су ушли и 
нови чланови, тaко да је руководство 
града попуњено новим снагама.

То је био одговор Вршца на 
све злонамерности реакције из 
иностранства и земље. Такав је 
достојан одговор дала и цела 
Војводина!

ВОЂСТВО 
ПОЛАЖЕ РАЧУНЕ 

НАРОДУ
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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 радo су позирале: 
Миљана Андријевић и син Ђорђе, 
Светлана Георге и ћерка Марина, 
Мирјана Шаманц и ћеркица Милица 
Тодоровић, Злата Милић и мали 
Жељко,Сашка Ђорђевски и Андреа.

A.Б.

ПРВИ  
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Светлана Георге
Мирјана Шаманц

Злата Милић  Сашка Ђорђевски

Миљана Андријевић

ГРЧЕВИ КОД БЕБА
     
Све бебе плачу, али бебе које плачу више од три сата 

дневно узастопно више дана у недељи имају грчеве 
(колике). Бебе са грчевима ће плакати неконтролисано 
и неутешно, упркост томе да су здраве и да добро 
напредују. Грчеви су безопасно стање, мада могу бити 
врло узнемирујући за родитеље.

Свака пета беба има грчеве. и једнако погађају и 
дечаке и девојчице. Генерално се појављују око друге до 
четврте недеље живота и трају до краја трећег месеца, а 
у ретким случајевима и дуже.

Узрок грчевима је непознат, међутим постоје начини 
да помогнете вашој беби. Раније се сматрало да су грчеви 
повезани са пробавним системом. Међутим, иако гасови 
у стомаку могу да допринесу грчевима, ипак мало је 
доказа који повезују грчеве са гастроинтестилним 
проблемима.

Други могући узрок грчева је комбинација бебиног 
темперамента и незрелог нервног система. Бебин 
темперамент може узроковати да је беба осетљива 
на окружење, и може одреаговати на нормалну 
стимулацију или промену окружења тако што ће 
плакати. Због незрелости бебиног нервног система, 
беба није у могућности да контролише плакање.

Главни симптом грчева је константно плакање неко 
одређено тј. дуже време. Мада се овакво плакање 
може јавити било када, обично се погоршава увече. 
Иако грчеви нису повезани са боловима, бебе са 
грчевима могу изгледати као да им је неугодно или 
да су у боловима. Бебе могу подизати главу, увлачити 
ноге према стомаку, поцрвенети у лицу и могу пуштати 
гасове. Неке бебе одбијају да једу. Тешкоће при спавању 
и честа буђења су такође чести код грчева.

Нормално, грчеви нису озбиљно и забрињавајуће 
стање, мада не делују тако. Истраживања су показала да 
бебе са грчевима настављају нормално да једу и добро 
напредују, упркос плакању. Главни проблем овог стања 
је стрес и нервоза коју стварају у кући. Родитељи и други 
чланови породице се могу тешко носити са константним 
плакањем, па је изузетно важно да имате било какву 
подршку и да се одмарате кад год имате прилике.

Грчеве не треба медицински лечити. Међутим, сваки 
родитељ би вероватно желео савет од доктора кад им 
беба пуно плаче, да се увере да је све уреду. Пре него 
што посетите доктора, уверите се да су сви други узроци 
плача елиминисани. То укључује глад, умор, недостатак 
контакта са вама, температура или неки други бол.

Ако су вам дијагностиковани грчеви, постоји много 
начина да помогнете вашој беби а и себи. Иако не 
постоји јединствени доказан медицински лек за грчеве, 
који ће деловати на све бебе, постоји неколико мера које 
ће помоћи. Бебе различито реагују на различите мере, 
па родитељи обично морају да пробају више метода да 
би видели која је најделотворнија.

Родитељи који хране бебу адаптираним млеком 
можда могу променити млеко;

Мајке које доје бебе требало би наставити са 
тим начином исхране јер одбијање од дојења може 
погоршати грчеве;

Неке жене су откриле да одређена храна коју једу 
погоршавају грчеве и избацивање те врсте хране из 
јеловника много помаже беби. То укључује поврће 
и воће као што је купус, броколи, карфиол, прокула, 
паштрнак, лук, пасуљ, грашак, боранија, бели лук, 
бресква, диња, цитрусно воће, зачињена храна, кофеин 
и алкохол. Упознавајући постепено бебине реакције, 
моћићете да сазнате које су то намирнице на које је ваше 
беба осетљива, ако уопште нека изазива проблеме;

Ако у породици постоји осетљивост на лактозу 
(млечни шећер), мајке које доје требале би избацити или 
смањити употребу крављег млека. Некада бебе нису у 
стању да варе лактозу, али се то како расту побољшава;

Ако вам се чини да ваша беба има пуно гасова, 
омогућите јој да подригивањем смањи количину 
ваздуха у стомаку. Бебе које се хране на флашицу могу 
прогутати ваздух кроз флашицу па покушајте хранити 
бебу у другачијем положају, или користите бочице 
које су осмишљене да смање количину ваздуха коју 
беба прогута током храњења. То укључује закривљене 
бочице, бочице са вентилом...;

Да бисте смирили бебу са грчевима можда ће вам 
следеће методе помоћи:

Носите бебу у кенгур носиљци;
Умотајте је у ћебе да бисте је утоплили;
Ставите бебу у љуљашку и нежно је љуљушкајте;
Ставите бебу близу константног звука или вибрације 

које пуштају кућни апарати, као што је машина за судове, 
усисивач или машина за сушење...;

Провозајте или прошетајте бебу;
Дајте беби цуцлу да сиса;
Ставите бебу на стомак и нежно јој чешкајте леђа;
Истуширајте се заједно са бебом јер ће јој топлина 

пријати, такође можете пеглом грејати пелене и 
стављати на бебин стомак;

Имати бебу са грчевима може бити изузетно стресно, 
фрустрирајуће и изазовно за сваког родитеља, посебно 
ако вам је прво дете. Претерана брига за бебом може 
погоршати грчеве. Важно је да се према беби опходите 
нормално и опуштено да беба не би осетила вашу 
забринутост. Кад год имате могућности искористите 
време за одмор макар сат или два, пријаће вам.

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Године 1720. основана је овдашња 
римокатоличка парохија, а три године касније 
почела је градња једне цркве, која је завршена 
тек 1759. године.

1737. после поновног упада Турака и харања 
куге која је избила, Вршачки диштрикт. је скоро 
опустео. Сам град је нападнут од Влаха који су 
пљчкали и палили, али је ипак град могао да 1743. 
године пошаље 40 војника у рат. 

Када је 1739. године, у Београду потписано 
двадесетседмогодишње примирје у Банат се 
вратио мир.

Генерал Суцов и његов наследник барон 
Енгелсхофен трудили су се да уреде прилике у 
месту. За време Енгесхофена је 1744. године у 
Вршцу сазидана војничка касарна.

1751. године одваја се војна управа од 
камералитета у Банату и Вршац постаје главни 
град округа и потпада под ц.к. администрацију у 
темишвару, до 1779. године када је опет прикључен 
Мађарској и припада покрајини Темеш.

1758. године граничари су напустили овај 
крај. тада су Вршчани постали чувари кордона на 
Дунаву и једном приликом су заробили турског 
разбојника Маленовића. У тим годинама изграђен 
је и владичански двор.

Када се крајем 1762. године у околини појавила 
куга ископани су шанчеви око Уљме и Павлиша и 
постављени стражари.

За време Марије Терезије 1773. године, 
подигнута је  зграда са шест пећи и неколико 
соба које су биле снабдевене свим алатима 
потребним за производњу сирове свиле. Државна 
администрација је била обавезна да врши откуп 

кокона и плаћала је за фунту пола гулдена. Плаћала 
је и раднице и остало потребно особље.

 За време Кларија вршачки округ бројао је 78108 
душа, Вршац је имао око 900 кућа, а владика је био 
Викентије Поповић.

За време цара Јосифа II 1788. године, избио 
је рат између Аустрије и Турске. турци су опет 
преплавили овај крај. Становници Вршца су 
побегли у северни Банат, а остао је само Јакоб 
Хенеман и нешто Немаца да обнове град.

Када су Турци 15. септембра 1789. године, 
поново потучени код Београда, становништво се 
вратило, а Јакоб Хенеман је од цара добио титулу 
племића за своје храбро држање.

4. марта 1791. године, потписан је мировни 
уговор и повучене су границе између Аустрије и 
Турске које још и данас важе.

1804. Вршац је град са тржишним правима и од 
тог времена има свој грб на коме се види рушевина 
куле и преко тога рука која држи сабљу.

1817. године, је цар Франц I посетио Вршац. Од 
тада је град почео да плаћа држави да би могао да 
буде слободан град.

У политичким заблудама страдао је Вршац са 
околином.

11. јула исте године дошло је до битке између 
побуњеника и царевих трупа које су победиле. 
Битка се водила ван Вршца на Влајковачком 
путу. Било је више од 400 мртвих на бојишту. На 
месту поред пута где су они погинули подигнут је 
споменик.

Од 1850. године, Вршчани уживају благослов 
непрекидног мира.

ФРАНЦ АЈЗИНГЕР  
ПРИлОГ ЗА ИСТОРИЈУ СлОБОДНОГ 
КРАЉЕВСКОГ  ГРАДА ВРшЦА  (3)

1863.
- 17. августа, око седам 

сати ујутру, избио је пожар у 
градској шуми на такозваном 
“Sichel-Ober-Kobel”, шумски 
пожар, који је упркос свим 
примењеним мерама у року од 
36 до 40 сати потпуно сагорео 
150 до 200 јутара шуме.

- 13. новембра по пресуди 
преког суда у Зићидорфу 
(Пландишту) обешена су у 
подне два разбојника - Михал 
Чик из Ирмењихаза и Јон 
Лазар, граничар из Селеуша.

- 25. новембра новом 
пресудом преког суда 
погубљен је конопцем на 
гудуричком путу разбојник и 
убица Пал Киш.

- 26. децембра стигао је 
овде његово преосвештенство 
чанадско-дијецезални бискуп 
Александар Бонац и 27.  
децембра отпочео са свечаним 
посвећењем римокатоличке 
цркве.

1864.
- Зима је била необично 

оштра. Дебели снежни 
покривач покрио је усеве, 
то је давало наде за једну 
добру летину, а та нада је 
представљала и утеху за 
прошлогодишњу слабу 
жетву која је у нашем граду 
проузроковала много 
страдања и невоља.

- Велика немаштина током 
зиме пружила је многоструке 
прилике за доброчинство, а 
за похвалу нашим имућним 
грађанима мора се рећи да су 
њихова доброчинства била 
безгранична и да су стотинама 
грађана свакога дана делили 
храну.

- Приликом свечане 
вечере приређене у част 
освећења цркве организовано 
је сакупљање прилога за 
угрожене на коме је присутни 
господин бискуп од Чанада 
Александар Бонац, учествовао 
са 100 флорина бечке валуте, 

што је њему уобичајена 
љубав према људима. Поред 
врло великог успеха у 
сакупљању хране и новца, 
зајмом од 70000 флорина 
бечке валуте подржана је и 
тежња за грађењем насипа и 
исушивањем Великог рита и 
тиме је отворен сигуран извор 
зараде за поменуте становнике 
овог града кроз наднице за рад 
на насипу.

- 24. јануара ове године, 
умро је , за процват нашег 
града врло заслужни 
господин Андрија Васић. Он 
је по завршетку студија, као 
пожртвовани службеник 
Магистрата, 41 годину свог 
живота посветио свом родном 
граду. (1) Године 1848. и 1849. 
као градоначелник на челу 
Магистрата, консеквентним 
нестраначким деловањем и 
поступцима умео је да свом 
положају осигура опште 
признање и поштовање.

КРИшТОФ БАУМАН - ПРИлОЗИ ЗА хРОНИКУ ВРшЦА  (19)

(1) 
 Аутор греши, јер Васић је рођен у 

Темишвару

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 18, број 291, 18. новембар 1992.

ОСНИВАЧКА СКУПшТИНА ДЕПОС-А У 
ВРшЦУ

Међу политичким 
збивањима у Вршцу 
између две “Куле” највише 
пажње, судећи према 
броју броју присутних, 
побудила је оснивачка 
Скупштина Демократског 
савеза Србије у Вршцу 
која је одржана у недељу, 
15. новембра. Скупштини 
су присуствовали: Коста 
Чавошки, др Милан 
Комненић, посланик 
Драшко Петровић и 
Србијанка Турајлић, 
члан Савета ДЕПОС-а, 
а председавао је 
Бранислав Лазин испред 
Иницијативног одбора 
за оснивање ДЕПОС-а у 
Вршцу. Највише пажње у 
својим излагањима гости 

су посветили превременим 
изборима. Демократски 
савез Србије, у коме је 
удружено 14 странака, 
до сада је показао много 
воље и спремности на 
компромис, рекао је 
Комненић. Али, садашња 
власт још није спремна на 
попуштање иако смо ми 
своје захтеве за изборе 
свели на минимум. Грађани 
Србије сада живе као 
таоци дезинформисања, а 
унутрашње напетости су 
достигле опасну границу, 
блокада се пооштрава 
и нигде нисмо од света 
прихваћени упркос 
напорима председника 
Ћосића и Панића.

“Вршачка пивара” АД 
понудила је потрошачима 
нови производ - светло 
пиво “Цофман” и “Шампион” 
у паковању од 1,5 литара 
ПЕТ амбалаже. Реч је о 
експерименталној прои-
зводњи, покренутој прошле 
седмице, где ће у првом 
производном налету тржи-
шту бити испоручено 

око 100.000 боца. Ново 
паковање пива биће 
дистрибуирано широм 
Србије, а ако потрошачи 
буду заинтересовани 
за ову “породичну” 
једноиполитарску бо-
цу експериментална 
производња прерашће у 
редовну. 

Годину дана од постављања 
камена темељца, у 
Технолошком парку у Вршцу 
отворена је прва фабрика. 
Реномирана италијанска 
компанија “Ламп Ист Просперо” 
отворила је производни 
погон који ће снабдевати 
амбалажом домаће и стране 
фармацеутске компаније. 
Фабрику “Ламп Ист Вршац” 
отворио је председник Србије 
Томислав Николић, заједно са 

амбасадором Италије у Србији 
Армандом Варикијом. Фабрика 
Ламп Ист Вршац тренутно 
има 56 запослених, али ће до 
краја године упослити још 40 
радника. Делатност фабрике у 
првој фази биће штампање по 
алуминијумској фолији, док ће 
сечење материјала од пластике 
и алуминијума бити друга фаза 
производног процеса. рекао 
је директор Ламп Иста Вршац 
Љубиша Милосављевић. 

ИЗ СТАРОГ АлБУМА 

Вршачка кула, лист општине Вршац,  година 28, број 521, 15. новембар 2002.

ПИВО У НОВОЈ БОЦИ

Вршачка кула, Инфо локал Медиа Група, година 38, број 884, 23. новембар 2012.

ОТВОРЕНА ПРВА ФАБРИКА У ТЕхНОлОшКОМ ПАРКУ

лАМП ИСТ ПРВА лАСТА
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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 

Прим. др мед. Душан Живић

ТАЈНЕ 
ХРАНЕ

Води порекло са Сицилије. Може се 
наћи скоро на целом подручју северне 
Земљине полулопте. Посебно је попула-
ран у Европи а нарочито у Француској. 
Некада се често сретао као дивља и са-
моникла биљка на њивама, уз живице, у 
виноградима и воћњацима. С листови-
ма отпорним на хладноћу, од јесени до 
пролећа, важио је за омиљену и корисну 
зимску салату. Нажалост, применом сав-
ремених интензивних агротехничких 
мера и употребом хербицида, све мање 
дајемо простора самониклим биљкама. 
Данас се углавном гаји у повртњацима, 
стварају се нове сорте, крупније, дебљег 
лишћа, што није увек знак бољег укуса 
као ни већег нутритивног богатства.  

Матовилац је једногодишња зељаста 
биљка, ниског раста, нежних и ситних 
листова који су сложени у облику розете. 
Узгаја се као салата. Међу култивисаним 
сортама срећемо: холандски, љубљанс-
ки, жличар, цирила и друге.  Сеје се у рано 
пролеће или у септембру. За брање до-
спева након 60 до 80 дана. Веома је отпо-
ран на ниске температуре. Листови могу 
преживети блаже зиме, а да се не смрзну, 
што је од посебног значаја јер повећава, 
не баш богат, асортиман свеже салате у 
зимском периоду.

За конзумирање свежих листова као са-
лате препоручују се млади листови, који 
имају благ и неутралан укус. Старењем 
биљке, које се одликује појавом стабљи-
ке, листови постају мање квалитетни и 
добијају горак и помало опор укус.  

Енергетска вредност зимске салате 
матовилца врло је мала и износи око 19 
Кцал на 100 грама свеже намирнице, што 
је ставља у ред веома пожељне хране, 
посебно када су у питању нискокалорич-
не редукционе дијете. Као и друге зељас-
те биљке, обилује водом, чији је садржај 
око 92,8%. Садржи свега два посто угље-
них хидрата и исто толико беланчевина.  
Масти су заступљене са скромних 0,4%. 

Насупрот енергетском сиромаштву, знат-
но су заступљена дијетна влакна (1,7%), 
која доприносе бољој моторици и лак-
шем пражњењу црева. Утичу на бољу ре-
гулацију нивоа шећера и масноћа у крви, 
доприносе ситости па тако могу бити 
веома корисна свима који теже виткој ли-
нији. Поменуто може бити од изузетног 
значају у спречавању настанка болести 
срца и крвних судова које су данас во-
дећи узрок смртности како код нас тако 
и у свету.

Највеће богатство свакако пред-
ставља минерално-витамински садржај. 
Истичи се витамин Ц, провитамин А,  као 
и витамин Б6 и фолна киселина. Међу 
минералима требало би нагласити знат-
ну заступљеност калцијума, гвожђа и ка-
лијума. Садржај витамина Ц као и прови-
тамина А, снажних антиоксиданса, може 
допринети  имунитету и виталности 
организма уопште, посебно квалитету 
коже, десни и вида. Калцијум је значајан 
за бољи квалитет костију и зуба. Боље 
упијање гвожђа, потпомогнуто вита-
мином Ц, помаже спречавању анемије. 
Обиље калијума доприноси продукцији 
мокраће, што може бити значајно за ели-
минисање штетних материја из организ-
ма мокраћом, као за регулацију крвног 
притиска. Фолна киселина посебно је 
важна трудницама за правилан развој 
нервног система плода. 

При куповини обратите пажњу да лис-
тови буду једри и без промене боје, што је 
знак свежине. Требало би га искористити 
што пре. У папирној врећици у фрижиде-
ру може се сачувати пар дана.

У салати, сам или у комбинацији с ру-
колом или цвеклом, уз печено месо, пи-
летину, кромпир или сир, биће више од 
доброг укуса!

www.dijetazivic.com
Другу књигу “Тајна хране 2” можете по-

ручити ако позовете: 021/63-67-693 или 
063/526-780.

МАТОВИЛАЦ
Корисна зимска салата
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 14.колa

Раднички (НП) 2 : 0 Банат
Дунав 1 : 1 Раднички (Ш)
Оџаци 4 : 2 Борац (С)
Слога 4 : 0 Железничар
Цемент 0 : 0 Раднички (СМ)
Долина 1 : 2 Вршац
Сента 1 : 1 Бачка 1901
ТСЦ 0 : 0 Омладинац

ТАБЕЛА
 
1 Оџаци  14 9 3 2 24 9 +15  30
2 Раднички (НП) 14 8 3 3 15 11 +4  27
3 Бачка 1901  14 6 6 2 18 12 +6  24
4 Раднички (СМ) 14 6 6 2 17 14 +3 24
5 Дунав  14 6 5 3 20 12 +8  23
6 Сента   14 5 6 3 15 13 +2  21
7 ТСЦ   14 6 3 5 10 9 +1  21
8 Омладинац  14 4 8 2 15 11 +4  20
9 Слога   14 5 4 5 19 17 +2  19
10 Цемент  14 4 6 4 16 14 +2  18
11 Раднички (Ш) 14 4 6 4 11 11 0  18
12 Железничар  14 4 3 7 15 23 -8  15
13 Борац (С)  14 3 2 9 16 20 -4  11
14 Долина  14 2 4 8 10 19 -9  10
15 Банат  14 2 4 8 7 18 -11  10
16 Вршац  14 1 5 8 7 22 -15  8
 

Фудбалери Вршац јунајтеда пружили су 
једно од својих најбољих издања ове сезоне 
што је против фаворизоване Козаре из 
Банатског Великог Села било довољно само 
за освајање једног бода. На тај начин су се 
изабраници тренера Субића опростили од 

својих навијача за ову годину, а у последњем 
колу гостоваће у Српској Црњи екипи 
Будућности. Вршчани су у свим елементима 
игре надвисили другопласирани тим лиге, 
али нису успели да голом крунишу потпуну 
доминацију на терену, пре свега захваљуујући 

голману Козаре Петровићу, који је био најбољи 
играч гостујуће екипе. Најбољу прилику за гол 
пропустио је Тимић, када је после идеалног 
паса Ракића лобовао голмана гостију, али за 
мало промашио гол. 

После 14 недеља фудбалске агоније 
Вршчани су остварили прву првенствену 
победу у Српској лиги Војводина. Јунак 
утакмице био је двоструки сатрелац 
Душан Бобић, чија је голгетерска 
инспирација пробудила наду да се 
може изборити опстанак. Сенку на 

успех бацило је искључење Радића, 
који сигурно неће моћи да наступи у 
последњем јесењем колу када ће Вршац 
на Градском стадиону дочекати Сенту. 
Меч се игра у суботу са почетком у 13 
часова. 

ВРШАЦ У ПАДИНИ ОСТВАРИО ПРВУ ПРВЕНСТВЕНУ ПОБЕДУ ОВЕ СЕЗОНЕ

БОБИЋ ЗА НАДУ У ОПСТАНАК
ДОЛИНА - ВРШАЦ 1:2 (0:1)

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 14. колa
Партизан (У)  5 : 1  Владимировац
Вултурул  0 : 4  БАК
Црвена звезда  0 : 4  Војводина
Слога (БНС)  3 : 1  Борац (С)
Младост (В)  3 : 0  Партизан (Г)
Будућност (А)  4 : 0  Југославија
Младост (О)  3 : 1  Јединство Стевић

                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 13    12 1          0 37
2Младост (О) 14    11 1         2 34
3Војводина 13     9 2         2      29
4Слога (БНС) 13     8 1         4 25
5Будућност (А) 13     7 3         3     24
6БАК  13     5 4         4 19
7Вултурул 13     5 3         5 18
8Партизан (У) 13     6 0         7     18
9Борац (С) 13     4 5         4 17
10Ц. звезда 13     5 1         7 16
11Младост (В) 13     4 1         8 13
12Јед. Стевић 13      3 3         7 12
13Влади. 13      2 1        10 7
14Југославија 13      2 0        11 6
15Партизан (Г) 13      1 2        10 5
16Раднички (Б) 0        0 0         0 0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 14. кола

ЖАК 3 : 0 Славиа
Раднички (К) 2 : 0 Будућност
Вршац Унитед 0 : 0 Козара
Пролетер (БК) 2 : 1 Раднички (С)
Јединство (НБ) 5 : 0 Полет
Слобода 1 : 0 Јединство (БК)
Слога 3 : 1 Раднички Зрењанин
Младост (Л) 3 : 0 Црвена звезда (РС)

ТАБЕЛА
1 Раднички Зр  14 12 0 2 43 12 +31 36
2 Козара  14 9 3 2 24 7 +17     30
3 Јединство (НБ) 14 8 1 5 28 16 +12    25
4 Будућност  14 8 1 5 22 18 +4       25
5 Јединство (БК)  14 7 2 5 29 21 +8       23
6 ЖАК   14 6 3 5 18 15 +3       21
7 Слобода  14 7 0 7 26 26 0          21
8 Раднички (С)  14 6 2 6 21 22 -1         20
9 Славиа  14 6 1 7 32 25 +7       19
10 Слога  14 6 1 7 21 21 0          19
11 Младост (Л)  14 5 1 8 21 30 -9        16
12 Пролетер (БК) 14 4 4 6 13 27 -14     16
13 Вш Унитед  14 4 2 8 18 29 -11     14
14 Раднички (К)  14 4 2 8 11 23 -12     14
15 Полет  14 4 1 9 15 40 -25     13
16 Ц. звезда (РС) 14 4 0 10 13 23 -10  12

ФУД БА Л

Двоструки стрелац: Душан Бобић

Рукометаши Младости су остварили важну 
победу на тешком гостовању у Ади и задржали 
су врху табеле Друге војвођанске лиге. Само 
у првом делу првог полувремена Вршчани су 
били у резултатском заостатку и то највише 
од два гола (1:3, 6:8, 8:10), али су до одласка 
на одмор успели да успоставе равнотежу и у 
наставку дођу до важних бодова. Чак девет 
играча се уписало у листу стрелаца што сведочи 

о врло разноврсним решењима у нападу 
изабраника тренера Каракаша. Најефикаснији 
су били Душан Раковић са 14 и Бегенишић са 6 
постигнутих погодака. 

У наредном колу Младост у Миленијуму 
дочекује Хајдук из Чуруга. Меч се игра у суботу 
са почетком у 20:30 часова. 

Резултати 10. кола: Раднички (ш) - Кљајићево 
24:26, Срем - Раднички (ЈТ) 41:19, Сивац - 

Младост ТСК 27:26, Војвода Степа - Црвенка 
(2) 40:14, Хајдук - Беочин 31:23, Славија - Нова 
Пазова 33:31

Табела: 1. Срем 17, 2. Славија 16, 3. Младост 16, 
4. Сивац 14, 5. Младост ТСК 12, 6. Потисје Плетекс 
10, 7. Нова Пазова 9. 8. Војвода Степа 8, 9. Хајдук 
8, 10. Црвенка (2) 8, 11. Беочин 6, 12. Раднички (Ш) 
5, 13. Раднички (ЈТ) 5, 14. Кљајићево 4 бода.

РУ КО М Е Т
ПОБЕДА МЛАДОСТИ У АДИ У 10. КОЛУ ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

ВРШЧАНИ ПРЕГАЗИЛИ ТИСУ
ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС - МЛАДОСТ 28:31 (15:15)

Одбојкаши Баната славили су на 
гостовању у Сиригу и максималном 
победом у петом колу пробили се  
на чело табеле Војвођанске лиге 
исток.  У наредном колу Вршчани 
су слободни. Женска екипа Баната 
поражене у Равном Тополовцу 
од “Херцеговине” 1:3 (27:29, 

25.22, 22.25, 19:25) у петом колу 
Војвођанске лиге исток. Кадети 
су поражени од “Баваништа” 2:3 
(25:18, 17:25, 25:14, 22:25, 14:16). 
Пионирке су савладале “Јуниор 
013” 3:2 (25:21, 25:18, 21:25, 15:25, 
15:12) и поражене од “Одбојка 013” 
0:3 (23:25, 23:25, 17:25).

ОДБОЈКАШИ БАНАТА СЛАВИЛИ У СИРИГУ

ВРШЧАНИ НА ЧЕЛУ
СИРИГ - БАНАТ 0:3 (20:25, 17:25, 17:25)

ОД Б О Ј К А

Лидер војвођанског истока: ОК Банат Вршац

Вршчани су донели бод са 
гостовања у Кули, али су имали 
велику прилику да се кући врате са 
целим пленом. Форум је у другом 

полувремену имао предност од 4:2, 
али у финишу није успео да га сачува. У 
последњем минуту меча Вршчани нису 
искористили пенал. Поготке за Форум 

постигли су Богдановић (3) и Везмар. У 
наредном колу Форум дочекује екипу 
Апа Футсал из Апатина. Меч се игра у 
понедељак од 20 часова.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД РЕМИЗИРАО СА ФАВОРИЗОВАНОМ КОЗАРОМ У 14. КОЛУ БАНАТСКЕ ЗОНЕ

МИРНЕ МРЕЖЕ У ВРШЦУ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – КОЗАРА (Б.В.СЕЛО) 0:0

Фудбалски тренери из Вршца одржали су 
редовну Изборну скупштину у просторијама 
општинског савеза и одлучили да четворогодишњи 
мандат повере Александру Каковану, тренеру 
кадета ФК Вршац. Какован је на овој функцији 
наследио Милана Благојевића. Уз Какована у 
Извршном одбору тренерске организације су: 
Владимир Попов, Јован Герга, Ален Чакара и 
Предраг Бата Ракочевић. Надзорни одбор чине: 
Драгомир Радмановац, Лазар Дојчинов и Зоран 
Станисављевић. Изборну скупштину водио Лајош 
Лантош, председник Радног председништва у 
којем су још били Драган Недељковић и Јован 
Герга. 

ТРЕНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ФСО ВРШАЦ ИЗАБРАЛА НОВО РУКОВОДСТВО

ПОВЕРЕЊЕ АЦИ КАКОВАНУ

ФУ ТС А Л

РЕМИ ФОРУМА У КУЛИ
ХАЈДУК - ФОРУМ 4:4 (1:3)
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КО Ш А Р К А
СУПЕРЛИГА (М)5. КОЛО

ПАНОНИЈА - ВРШАЦ  4:2
Катић - Л. Јовичић 3:0 (11:8, 11:8, 11:4, Фишер 

- М. Јовичић 3:0 (11:9, 11:7, 11:9), Попов - Коцић 
1:3 (11:8, 5:11, 9:11, 10:12), Катић - М. Јовичић 3:1 
(8:11, 11:8, 13:11, 11:4), Попов - Л. Јовичић 1:3 
(15:17, 11:8, 10:12, 9:11), Фишер - Коцић 3:2 (7:11, 
13:11, 8:11, 13:11, 11:7)

Резултати 5. кола: Топличанин - ИМТ 4:1, 
Пожаревац - Банат 0:4, Спартак - Стенес 4:2, 
Црвена звезда - Партизан 4:0

Табела: 1. Банат 5-0, 2. Пожаревац 4-1, 3. 
Топличанин 4-1, 4. Спартак 4-1, 5. Црвена звезда 
4-1, 6. Панонија 3-2, 7. Стенес 1-4, 8. ИМТ 0-5, 9. 
Вршац 0-5, 10. Партизан 0-5.

СУПЕРЛИГА (Ж) 5. КОЛО

ТРИЈУМФ ВРШЧАНКИ У 
НОВОМ САДУ

ПАНОНИЈА - ВРШАЦ 2:4
Ђурчик - Дани 3:0 (11:5, 11:6, 11:7), Месарош 

- Радак 2:3 (11:7, 11:6, 4:11, 6:11, 3:11), Тот - Јокић 
0:3 (9:11, 6:11, 6:11), Ђурчик - Радак 2:3 (9:11, 12:10, 
5:11, 11:4, 7:11), Тот - Дани 3:2 (6:11, 11:4, 6:11, 11:5, 
11:5), Месарош - Јокић 0:3 (5:11, 8:11, 9:11)

Резултати 5. кола: Војводина - Сента 2:4, 
Раднички - Нови Сад 0:4, Рапид - Униреа 1:4, 
Обилић Алева - Чока 4:0. Унапред одиграно: 
Раднички - Униреа 0:4, Панонија - Униреа 2:4.

Табела: 1. Униреа 7-0, 2. Панонија 4-2, 3. 
Обилић 4-1, 4. Вршац 4-1, 5. Нови сад 4-1, 6. 
Раднички 2-4, 7. Сента 2-3, 8. Рапид 0-5, 9. Чока 
0-5, 10. Војводина 0-5.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЗОНА БАНАТ 13. КОЛО

РАДНИЧКИ (СУТ.) - ВРШАЦ 
ЈУНАЈТЕД  4:2 (2:2)

У мечу у Сутјесци виђена је права голеада, а 
изабраници Миће Субића одолевали су само у 
првом полувремену. Миљан Јовановић постигао 
је оба гола за Вршац јунајтед, али то није било 
довољно да се извуче барем бод. У наредном 
колу Вршчани на Градском стадиону дочекују 
Козару из Бнатаског Великог Села. Меч почиње 
у 13 часова.

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 5. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЦА
ВРШАЦ - РУМА 0:3 (20:25, 19:25, 15:25)

Резултати 5. кола: Одбојка 013 - Јединство 
(2) 0:3 20:25, 18:25, 3:25), Итон Срем Темпо (2) - 
Омладинац 3:1 (25:14, 20:25, 25:16, 25:20), Врбас 
- Младост 2:3 (25:27, 28:26, 21:25, 25:20, 12:15), 
Жабаљ Волеј - Спартак (2) одложено.

Табела: 1. Јединство (2) 5-0, 2. Итон Срем Темпо 
(2) 4-1, 3. Рума 3-2, 4. Омладинац 3-2, 5. Младост 
3-2, 6. Врбас 2-3, 7. Спартак(2) 2-2, 8. Жабаљ Волеј 
1-3, 9. Одбојка 013 1-4, 10. Вршац 0-5.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (Ж) 5. КОЛО

ХЕРЦЕГОВИНА - БАНАТ 3:1 
(29:27, 22:25, 25:22, 25:19)

Резултати 5. кола: Крајишник - Житиште 
3:1, Раднички - Кикинда 3:1, Пролетер - МД 
Зрењанин (2) 2:3, Клек Србијашуме (2) - 
Волејстарс 3:0

Табела: 1. Клек Србијашуме (2) 5-0, 2. 
МД Зрењанин (2) 5-0, 3. Раднички 3-2, 4. 
Херцеговина 3-2, 5. Крајишник 3-2, 6. Кикинда 
2-3, 7. Житиште 2-3, 8. Банат 1-4, 9 Пролетер 1-4, 
10. Волејстарс 0-5.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (М) 5. КОЛО

ТРИЈУМФ ВРШЧАНА
СИРИГ - БАНАТ 0:3 (20:25, 17:25, 17:25)

Резултати 5. кола: Младост - Бечеј (2) 
3:0, Борац (2) - Кикинда 3:1, Словен - Клек 
Србијашуме (2) 3:0, Срем Итон (2) слободан

Табела: 1. Банат 4-1, 2. кикинда 4-1, 3. Борац 
(2) 4-1, 4. Сириг 3-1, 5. Младост 3-2, 6. Словен 
2-2, 7. Клек Србијашуме (2) 0-4, 8. Бечеј (2) 0-4, 
9. Срем Итон (2) 0-4.

.

Кошаркаши Вршца Свислајон уписали 
су пети пораз ове сезоне, на гостовању 
екипи Младост Адмирал из Земуна. 
Домаћин је славио резултатом 79:65. 
Вршчани су на ово гостовање отишли у 
измењеном саставу - без Филипа Думића, 
али са новим плејмејкером Стефаном 
Атанацковићем, који је за 27 минута 
проведених у игри постигао 8 поена и 
имао 3 асистенције. Најефикаснији играч 
код Вршчана био је Андрија Симовић са 
14 поена, док је Бојан Давидовац додао 
13, а Младен Јеремић 10 поена.

У следећем колу Вршац Свислајон у 
Центру Миленијум дочекује панчевачки 
Тамиш. Меч се игра у суботу од 18 часова.

Резултати 8. кола: Беовук - Смедерево 
73:68, Тамиш - Јагодина 99:64, ОКК 
Београд - Константин 69:81, Напредак 
Рубин - Борац 79:74, ФМП - Спартак 80:65, 
Војводина Србијагас - Слога 70:71

Табела: 1. ФМП 8-0, 2. Борац 6-2, 3. 
Смедерево 6-2, 4. Константин 6-2, 5. 

Напредак Рубин 4-4, 6. Беовук 4-4, 7. 
Слога 4-4, 8. Младост Адмирал 3-5, 9. ОКК 
Београд 3-5, 10. Тамиш 3-5, 11. Вршац 

Свислајон 3-5, 12. Војводина Србијагас 
3-5, 13. Спартак 2-6, 14. Јагодина 1-7.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

С ТО Н И  Т Е Н И С
ПОРАЗ ВРШЧАНА ОД МЛАДОСТИ У 8. КОЛУ КЛС

БЕЗ БРЕЈКА У ЗЕМУНУ
МЛАДОСТ АДМИРАЛ - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 79:65 (25:14, 18:23, 16:15, 20:13)

Вршчанке су заслужено славиле у дербију 
захваљујући изванредној тимској одбрани 
и сјајној Марини Мандић која је забележила 
трипл дабл и индекс 52. Домаћи тим је пут ка 
тријумфу трасирао у првој четвртини у којој 
је стекао двоцифрену предност максимално 
користећи сарадњу Мандићеве и Јанковићеве 
за чије бравуре Београђанке нису имале 
решења. Звездина концепција игре заснована 
на шуту за три поена почела је да даје 
резултат тек у финишу првог полувремена 
када су њене играчице после 14 промашаја 
успеле три узастопно да поентирају. У трећој 
четвртини гошће су се приближиле на пет 
поена заостатка (47:42) разиграле су се 
Катанићева и Ђорђевићева, али у последњем 
периоду Вршчанке су одбиле напад тројкама 
Ћорде и Јовановићеве и уз сигурну игру 

Јанковићеве под таблом заслужено славиле.
Пре почетка утакмице је директор КК 

Вршац Свислајон Миљан Ивановић уручио 
букет цвећа играчици Црвене звезде Наташи 
Ковачевић честитајући јој повратак на терен 
после опоравка од операције.

Резултати 7. кола: Врбас Медела - Војводина 
106:77, Новосадска ЖКА - Краљево 57:60, 
Шумадија - Раднички 86:81, Студент - Радивој 
Кораћ 49:69, Спартак - Бор није одиграно. 

Табела: 1. Радивој Кораћ 7-0, 2. Црвена 
звезда 5-2, 3. Врбас Медела 4-3, 4. Војводина 
4-3, 5 Вршац Свислајон 4-3, 6. Раднички 4-3, 7. 
Краљево 3-4, 8. Спартак 4-2, 9. Шумадија 3-4, 
10. Студент 2-5, 11. Новосадкса ЖКА 1-6, 12. 
Бор 0-6.

Душан Гвоздић више није тренер 
Вршца Свислајон. Млади стратег поднео 
је оставку после пет пораза, које су 
Вршчани доживели у првих осам кола 
Кошаркашке лиге Србије. 

- Разлози одласка су бројни и врло 
сложени. Резултати који су постигнути 
нису у оквирима очекиваних, мојих 
и клупских, али су само један од тих 
разлога. Захваљујем Управном одбору 
клуба, директору, сарадницима на 
максимално коректном односу према 
мом раду и залагању – рекао је Душан 
Гвоздић.

Гвоздић је преузео екипу Вршца 
Свислајон на полусезони 2014/15, када 
је од 16 утакмица уписао 13 победа. Са 

екипом је освојио Куп Србије, одвео је 
до полуфинала Купа Радивоја Кораћа, а 
само један кош их је делио од пласмана у 
Суперлигу. То је била најуспешнија сезона 
од како је клуб променио име у Вршац.

Ова сезона, међутим, није кренула 
жељеним током. Од осам утакмица, 
колико је до сада одиграно, Вршчани су 
уписали пет пораза и налазе се у доњем 
делу табеле.

Управа клуба се захваљује Гвоздићу на 
досадашњој изузетној сарадњи и жели му 
пуно успеха у даљој каријери. 

Вршац Свислајон у суботу од 18 часова 
у Центру Миленијум дочекује панчевачки 
Тамиш, а до тада би Управа клуба требало 
да именује новог тренера.

ВРШЧАНКЕ СЛАВИЛЕ У ДЕРБИЈУ

МАРИНА МАНДИЋ СТОПИРАЛА ЗВЕЗДУ
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 64:52 (23:8, 12:13, 12:21, 17:10)

ВРШАЧКИ БОКСЕРИ ЗАБЕЛЕЖИЛИ НОВИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ НАСТУП

ОДЛАЗАК ГВОЗДИЋА

ОД Б О Ј К А

Први меч у новом дресу без победе: Стефан Атанацковић

Повратак на кошаркашки терен: Наташа 
Ковачевић са Миљаном Ивановићем

 Олгица Вукобрат, бивша 
кошаркашица и дугогодишњи 
спортски радник, преминула 
је у среду у 80. години живота. 
Тета Олгица, како су је од 
милоште звали запослени у 
КК Хемофарм (сада КК Вршац 
Сwисслион), где је годинама 
радила, давне 1952. године 
предводила је јуниорску екипу 
вршачког клуба до титуле 
првака Југославије. То је до 

средине ‘90-их година био 
највећи успех вршачке женске 
кошарке.

 Последњих година је 
посебно била посвећена 
млађим категоријама вршачког 
клуба.

Олгица Вукобрат сахрањена 
је јуче на Градском гробљу у 
Вршцу.

И Н  М Е М О Р И А М :  О л г и ц а  В у к о б р ат
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