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

Догађај који ће без сумње 
обележити ову годину на 
локалној политчкој сцени 
је прелазак првог човека 
Покрета Вршачка Регија 
Европска регија и Општине 
Вршац у редове Српске 
напредне странке. Чедомир 
Живковић и напредњаци 
су се тим поводом огласили 
саопштењима, док из 
Покрета још увек нема 
званичне реакције. У 
саопштењу напредњака се 
каже:

- Српска напредна 
странка преузела је 
руковођење у седам од 
укупно осам јужнобанатских 
општина, стоји у саопштењу 
СНС Вршац. Последња у 
низу је Општина Вршац где 
је председник Општине 
Вршац и први човек Покрета 
“Вршачка регија, европска 
регија” Чедомир Живковић 
прешао у СНС. Наредних 
дана очекују се и друге 
промене у владајућим 
структурама у Вршцу. СНС је у 
кратком периоду прекинула 
дугогодишњу доминацију 
ДС-а у Јужном Банату.

На исти начин огласио се 
и Чедомир Живковић који 
је у свом саопштењу навео 
следеће:

-У договору са челним 
људима СНС-а, донео 
сам одлуку да приступим 
странци, сматрајући да је 
то странка која има велики 
капацитет, али и жељу и 
опредељеност да помогне 
да Вршац постане град 
и да као такав настави 
овакав динамичан развој и 
у наредним годинама. Као 
дугогодишњи председник 
“Покрета Вршачка Регија - 
Европска Регија” сматрам да је 

то опција која је за 12 година, 
колико активно постоји 
и руководи општином, 
учинила веома много и 
била пресудан фактор да 
наша општина буде заиста 
једна од најразвијенијих 
у Србији. Са тим у вези, 
желим да истакнем да је 
са руководством Покрета 
направљен договор и пуна 
сагласност да и у будућем 
периоду СНС, Покрет и СПС 
наставе најтешњу сарадњу. 
Дубоког сам уверења да 
Вршцу треба политичка 
стабилност, као и политичка 
подршка са највиших органа 
власти како у Републици, 
тако и у Покрајини. Сигуран 
сам да ће моје ангажовање 
у оквиру СНС-а омогућити 
да најбољи и најспособнији 
кадрови буду на кључним 
местима, јер су управо људи 

најважнији и највреднији 
ресурс који Вршац има и да 
сам у том смислу постигао 
пуно разумевање са челним 
људима СНС-а. Своје даље 
политичко ангажовање 
искористићу максимално 
у смислу даљег стварања 
услова да Вршац настави 
свој развој, да се заједно 
изборимо за статус града, 
аутопут, обилазницу, нову 
индустријску зону и нове 
инвеститоре, нове ЕУ 
пројекте, даље унапређење 
система комуналних услуга 
и очување услова за рад 
свих привредних субјеката и 
ресурса на територији наше 
општине. 

Живковић је нагласио да 
високо цени рад и залагање 
премијера Вучића да Србија 
уђе у ЕУ, као и да постигне 
стабилност у сваком аспекту 
и тиме обезбеди бољи 
живот за сваког човека и 
додао да ће своје лично 
ангажовање види, пре свега, 
у томе да Вршац и регион 
доживе просперитет.

Ј.Е.

 ВЕЛИКИ ТРАНСФЕР НА ЛОКАЛНОЈ ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ

ЧЕДОМИР ЖИВКОВИЋ У РЕДОВИМА 
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

ВРШАЧКИ ЛИГАШИ ПРИДРУЖИЛИ СУ СЕ 
ПРОТЕСТУ У БЕОГРАДУ

ВОЈВОЂАНСКИ ПАОРИ 
НЕЗАДОВОЉНИ 

ИЗМЕНАМА ЗАКОНА
Представници Градског одбора 

Вршац Лиге социјалдемократа 
Војводине придружили су се 
протесту војвођанских  паора који 
су јуче, 26.новембра, кренули у 
Београд тракторима, саопштено је 
на конференцији за медије одржаној 
у Вршцу. 

Према речима Душана  Владислава, 
председника Градског одбора Лиге 
Социјалдемократа Војводине у 
Вршцу, овом протестном  вожњом 
паори исказују своје незадовољство 
предложеним изменама Закона 
о пољопривредном земљишту 
и траже његово повлачење из 
скупштинске процедуре.

-Предлог измена и допуна Закона 
о пољопривредном земљишту, 
који је сачинило Министарство 
пољопривреде Републике Србије, 
предвиђа да то министарство има 
дискреционо право да донесе 
одлуку да правним лицима, без 
икаквог критеријума, да у закуп 30 
одсто државног земљишта на рок 
од 30 година, објашњава Владислав. 
У Војводини има хиљаде породица, 
малтене половина пољопривредних 
газдинстава, које су упућене  
делимично или искључиво на 
државно земљиште. Постоје села која 
чак и немају приватно земљиште у 
свом атару, него су живела и живе од 
закупа државног пољопривредног 
земљишта. То би све њих  осудило 
на пропаст. Лига се одлучила на 
овај “изнуђени потез”, јер је Предлог 
измена закона о пољопривредном 
земљишту упућен у скупштинску 
процедуру, без да су уважене 
бројне примедбе стручњака и 
пољопривредних удружења, изнете 
током јавне расправе. Усвојена су 
решења којима се отварају врата 
тајкунизацији аграра и гашењу 
малих и средњих пољопривредних 
газдинстава. 

Из тих разлога Лига 
социјалдемократа Војводине 
организовала је  и предводила 
колону војвођанских тракториста 
на путу за Београд, јер је, сматра 
Владислав, то очигледно једини 
начин да државни органи чују глас 
војвођанских паора. Он истиче да 
војвођански паори као и сви други 
грађани ове земље, имају право 
да изнесу своје захтеве државним 
органима, јер они нису грађани 
другог реда.

Ј.Е.

Подршка лигаша војвођанским паорима

Чедомир Живковић, председник Општине Вршац

ПРОМЕНЕ У КАБИНЕТУ ЧЕДОМИРА ЖИВКОВИЋА

ЂОРЂЕВИЋ НОВИ ПОМОЋНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Српска напредна 
странка Вршац је у 
саопштењу за медије 
навела да је на место 
помоћника председника 
Општине Вршац 
именован Александар 
Ђорђевић, повереник 
Општинског одбора 
СНС Вршац. Досадашњи 
помоћник председника 
општине Марина 
Путник, смењена је са 
те функције и радиће 
у општинској управи.
Вршачки напредњаци 
поручују да ће бити 
нових кадровских 
решења, све у циљу 
квалитетног  рада.  

Александар Ђорђевић, нови помоћник 
председника Општине Вршац

РЕАКЦИЈА ДЕМОКРАТА

НИСМО 
ИЗНЕНАЂЕНИ

ОО Демократске 
странке Вршац огласио 
се саопштењем у којем 
истиче да у тој странци 
нису изненађени 
преласком Живковића 
у редове напредњака и 
да не очекују промене у 
вођењу  политике вршачке  
локалне самоуправе.

-Улазак Чедомира 
Живковића, председника 
општине Вршац и 
председника Покрета 
Вршачка регија - европска 
регија у СНС, само је 
логичан наставак лоше 
политике уподобљавања 
и дисциплиновања 
локалних самоуправа, 
наводи се у саопштењу ДС-
а. Политика која се заснива 
на идеји да сви морамо 
да носимо исти дрес, да 
сви морамо да мислимо 
исто и да сви морамо да 
обожавамо истог великог 
брата, је лоша и погубна 
политика за читаво 
друштво и она ће се кад-
тад  као бумеранг вратити 
њеним актерима. Сигурни 
смо да ће грађанке и 
грађани општине Вршац 
на наредним локалним 
изборима казнити овакво 
неодговорно вођење 
политике којој је једини 
циљ борба за лични и 
ускопартијски интерес, 
а не за добробит свих 
грађана.

ЈОВИЦА ЗАРКУЛА НОВИ 
ПРЕДСЕДНИК ПОКРЕТА

Покрет “Вршачка Регија - Европска Регија” одржао 
је седницу скупштине на којој  за новог председника 
изабран Јовица Заркула, а за његовог заменика Јулкица 
Митрашиновић. 

У саопштењу се наводи да је у уторак, 24.новембра, 
на седници Скупштине прихваћена оставка 
Чедомира Живковића на место председника Покрета. 
Доскорашњи председник захвалио се члановима 
Покрета на досадашњој успешној сарадњи и пожелео  
пуно успеха у раду и остваривању циљева у наредном 
периоду.

У саопштењу се, такође, каже да је избором новог 
руководства, Покрет  послао  јасну поруку да циљеви 
и мисија остају непромењени, као и да  коалициони 
односи остају исти. Покрет “Вршачка регија-Европска 
регија” остаје на линији политике без сукоба, као и 
да наставља са радом на привредном, културном, 
инфраструктурном и спортском просперитету Општине 
Вршац. 
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суфинансира Скупштина општине Вршац

Одбор за безбедност 
Општине Вршац одржао је веома 
конструктиван састанак на коме 
је разматрана актуелна ситуација 
и где су донети закључци у ком 
правцу ће се деловати у циљу 
повећања безбедности у граду 
и насељеним местима Општине 
Вршац. Састанку у вршачкој Градској 
кући, 24.октобра, присуствовао 
је и Никола Поповац, начелник 
Полицијске управе Панчево, са 
сарадницима. Приоритетне теме 
биле су насиље у породици и борба 
против наркоманије а разговарало 
се о доношењу конкретних мера.

Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац и 
председник Одбора за безбедност, 
најавио је да ће бити појачане мере 
у циљу превенције у борби против 
наркотика.

- Општина Вршац отвориће 
подрачун са кога ће се средства 
усмеравати за борбу против 
наркотика и за акције превенције, 
јер, то и јесте у нашој надлежности, 
јер ми водимо бригу о школској 
деци и дечјим предшколским 
установама, нагласио је Живковић. 
Као један вид превенције, 
планирамо да урадимо систем 
видео надзора, у сарадњи са 
МУП-ом . Данас смо се, такође, 
усагласили да једном месечно у 
нашим салама, у Центру Миленијум 
или у Позоришту, организујемо 
обуке по питању борбе против 
наркотика, али и безбедности 
у саобраћају, посебно када су у 
питању они најмлађи. 

Живковић је истакао да Савет 
за безбедност Општине Вршац 
даје пуну подршку полицији да, 
заједно са другим органима, ради 
свој посао у циљу безбедности свих 
наших грађана. Вршац није изузет 
од остатка света на што указују и 
резултати акција које је полиција 
спровела везано за тежа кривична 
дела, организовану производњу 
наркотика и великих количина 
ватреног оружја и експлозивних 
средстава. Живковић је истакао да 
је у порасту и  насиље у породици 
и додао:

-  Ми имамо сигурну кућу 
и издвојићемо још средстава да 
свим жртвама насиља у породици 
пружимо уточиште и спречимо 
можда нека тежа дела. 

Било је речи и о раду 
угоститељских објеката, а 
најављена  је и појачана контрола, 
у сарадњи са полицијом и 
инспекцијом , да ли се спроводи 
одлука СО Вршац везана за радно 
време. Живковић је најавио да 
ће Општина Вршац, заједно са 
Јужнобанатским регионом и  
Полицијском управом Панчево, 
направити пројекат и конкурисати 
код фондова ЕУ како би се појачала 
опрема противпожарне полиције.

Начелник Полицијске управе 
Панчево оценио је безбедоносну 
ситуацију у Вршцу као повољну, 
што не значи да не може бити и 
боље и подсетио на резултате 
спроведених акција:

-Обавестићу вас да смо у јулу 
на територији Општине Вршац 
пронашли лабораторију дроге за 
израду  наркотика, као и да смо 
почетком октобра, претресом 
једног стана,  пронашли 15 
комада цеви, ватреног оружја, 
бомбе, тромблонске мине, делове 
одређених униформи, подсетио 

је Поповац. Према томе Вршац, 
као доминантан град у овом делу, 
има своју тежину када је у питању 
безбедносна проблематика и 
ми смо обавезни да грађане 
Вршца заштитимо од свих врста 
кривичниих дела и обезбедимо 
им стабилан јавни ред и мир. У 
сарадњи са Одбором за безбедност 
Општине Вршац, дефинисали смо 
правце стабилизације сегмента 
безбедности и профилисали 

одређене пројекте и надам се да 
они што пре заживети. Желим да 
кажем да ће сви капацитети МУП-а  
бити у функцији безбедности 
грађана Вршца, да то неће бити 
само приливегије већих центара, 
као што су Београд, Нови Сад. Зато, 
не треба се изненадити уколико 
видите припаднике жандармерије, 
јер они су ту због грађана Вршца.

Ј.Е.

ОДРЖАН  САСТАНАК ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ПОЈАЧАНА БОРБА ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА 
„ЗЕЛЕНА СВЕТЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ОДРЖИВОСТ ПУТЕВА

НОВА РАСВЕТА ЗА 
ВРШАЧКЕ УЛИЦЕ
На промоцији у Градској кући, Вања 

Воскресенски и Драгослав Добросављевић 
представили су резултате пројекта „Зелена 
светла за безбедност и одрживост путева“ 
(Green lights for safety and systainability of 
roads / GLOSS). 

Реч  је о прекограничном пројекту  
који се спроводи у оквиру ИПА програма 
прекограничне сарадње Румунија - Србија. 
Партнери у пројекту су Јавно предузеће 
“Варош” из Вршца и град Дета у Румунији. 
Вредност пројекта је 690.524,48 евра, од 
чега је 85 одсто учешће од стране ИПА 
фонда. Циљеви  пројекта су социјални и 
економски развој региона кроз побољшање 
инфраструктуре, као и сарадња у области 
туризма и заштите животне средине.

-Пројекат се реализује током 24 
месеци, започет је децембра 2013.године 
и траје до децембра 2015. Године, каже 
Вања Воскресенски, менаџер пројекта 
„Зелена светла за безбедност и одрживост 
путева“.  Пројекат је слојевит, најзначајнији 
је економски аспект, затим еколошки, 
побољшање безбедности путева, 
популаризација туризма са обе стране 
државне границе Србије и Румуније и оно 
што прожима читав овај пројекат, а то је жеља 
за промоцијом енергетске ефикасности. 

Према речима Орхидеје Штрбац, 
координаторке пројекта у име водећег 
партнера ЈП „Варош“, једна од добробити 
овог пројекта јесте и набавка опреме.

- Јавно предузеће „Варош“ добило 
је теренско возило, термовизијску камеру 
која ће послужити за мерење енергетске 
ефикасности  при изради енергетских 
пасоша јавних зграда, и флукс метар за 
мерење нивоа интензитета осветљености 
расвете, наглашава Штрбац. Осим тога, 
град Вршац је добио велику уштеду у 
потрошњи електричне енергије зато што је 
лед расветом и натријумовим сијалицама 
замењено 874 живиних сијалица. 

Осим електричне енергије, ова савремена 
расвета смањује и емисију угљендиоксида, 
што је еколошки аспект овог пројекта. 

-Општина Вршац је предвидела да у 
оквиру пројекта побољша осветљеност  
својих  улица заменом  живиних сијалица 
са лед сијалицама ( 840)  и натријумским 
сијалицама (34) на бројним местима, 
објашњава Драгослав Добросављевић, 
енергетски саветник и сарадник на пројекту. 
То су: главни правци уласка и изласка из 
Вршца :  путеви  за Румунија,  Београд, 
Зрењанин и Белу Цркву, туристички правци: 
„Пут вина“  Вршац – Гудурица , излаз ка 
Вршачком брегу и манастиру Месић, главни 
прилази и паркинзи код Болнице , Гимназије, 
Педагошке академије и пијаце, затим  велики 
број јако лоше осветљених градских улица. 
Предвиђено је, такође,  да се изврши и 
реконструкција напајања, тј. уградња новог 
разводног ормана јавног осветљења( ССОЈО) 
са континуалним регулатором напона 
М-БОX, затим  ревитализација стубова ЈО 
(пескирање и фарбање 116 стубова)) у 
делу града у коме се замењују светиљке, 
набавка мерне опреме  и службеног возила, 
подела 250 штедљивих сијалица јавним 
институцијама и едукација грађанства кроз 
две радионице.

Сви поменути бенефити, остварени 
овим прекограничним пројектом, значајно 
доприносе уштеди електричне енергије. 
Румунска општина дета добила је око 
педесет стубова јавне расвете са соларним 
панелима.

Ј.Е.

Промоција резултата прекограничног пројекта 

Седница Одбора за безбедност Општине Вршац

ВРШАЦ НИЈЕ НА РУТИ 
МИГРАНАТА

Према речима Николе Поповца, начелника Полицијске 
управе Панчево, нема индиција да ће се Вршац наћи на траси 
миграната, мада је било доста речи о томе протеклих пар 
месеци.

- За сада нема ни из далека било какве назнаке да би 
Вршац био оптерећен мигрантима, азилантима, чак то није ни 
Панчево које је у предграђу Београда, они се опредељују на 
друге руте, рекао је Поповац. Било је то у једном тренутку само 
када је Република Хрватска затворила своје границе, међутим, 
интервенцијом Владе Републике Србије то питање је решено, 
тако да нас питање миграната не оптерећује. Не очекујемо 
то у скорој будућности, нема никаквих назнака, закључио је 
Поповац.

Чланови Парламента 
Републике Румуније,  Њ.Е. Даниел 
Бану, амбасадор ове пријатељске 
земље у Србији, и Дан 
Константин, конзул Генералног 
конзулата у Вршцу, боравили 
су у нашем граду, 20.новембра. 
Примили су их у Градској кући, 
Јовица Заркула, председник СО 
Вршац, Милуцу Живков, секретар 
СО Вршац, и одборници румунске 
националности. Тема састанка 
били су привредна и политичка 
сарадња и спровођење 
протокола са националним 
мањинама.

У румунској делегацији 
били су и Михаи Деакону, 
председник Комисије за 
дијаспору Парламента републике 
Румуније, парламентарци Сорин 
Теју,  Еуген Томац, Кармен Гулин 
и Александру Петруц, други 
секретар.

- Велико ми је 
задовољство да у нашем 
граду поздравим делегацију 
Парламента Румуније, који 
су већ пар дана у Србији, и 
који су код нас дошли да се 
информишу и увере у живот 
Румуна на овом простору, рекао 
је Заркула.  Имали смо коректне 
и конкретне разговоре везане 
за живот румунске мањине, за 
школство, културу,  и оценили су 

да је Вршац, као средина, пример 
како треба неговати и развијати 
односе са мањинама. Замолили 
смо их да Влади Румуније пренесу 
наше жеље да и даље буде што 
више пројеката прекограничне 
сарадње које бисмо заједно 
реализовали, као што је то било 
и до сада. Задовољни смо што 
нас је посетила овако висока 
делегација Румуније и још више 
што су позитивно оценили 
однос локалне заједнице према 
припадницима румунске мањине 
која овде живи. 

Румунски парламентарци 
разговарали су са одборницима 
румунске националности у 

вршачком локалном парламенту 
и информисали се о њиховим 
активностима и животу у 
вршачкој општини.

- Ми смо представници 
Комисије , у оквиру румунског 
Парламента, која брине о 
Румунима ван граница Румуније 
и ова наша посета део је ширег 
програма рада, рекао је Деакону. 
У оквиру програма прихваћеног 
од стране Парламента и Њ.Е. 
амбасадора Румуније у Србији, 
поздравили смо и прихватили 
иницијативу да посетимо 
ову заједницу, јер смо кроз 
досадашње разговоре имали 
велико задовољство да сазнамо  

да заједница Румуна у овој 
зони има позитивна искуства 
и задовољна је суживотом  са 
осталим становницима. Вршац 
је пример за друге заједнице и 
регионе не само у Србији, већ 
и у другим земљама где живе 
припадници румунске мањине, 
за један успешан заједнички 
живот који се базира на 
поштовању права и суживота, 
као и националног идентитета, 
да обезбеђује образовање на 
матерњем језику, приступ на 
информације из мас медија, 
верску опредељеност, као и 
активности у сфери привреде 
и друштвеног живота. Ми ћемо 
бити гласници у румунском 
Парламенту и пренећемо све 
што је индиковани током ових 
разговора. Румунија је увек до 
сада подржавала све пројекте, 
у оквиру својих буџетских 
могућности, и сигуран сам да 
ће то наставити и даље, јер 
то су пројекти од заједничког 
интереса. 

Представници делегације 
румунског Парламента честитали 
су локалној власти на свему што је 
до сада урадила у циљу доброг и 
сложног суживота грађана свиих 
националности и захвалили се на 
топлој добродошлици.

Ј.Е.

ПАРЛАМЕНТАРЦИ РУМУНИЈЕ У ПОСЕТИ ВРШЦУ

ВРШАЦ, ДОБАР ПРИМЕР СУЖИВОТА СА МАЊИНАМА

Састанак у Градској кући
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Скупштина општине Вршац усвојила је ове 
јесени веома важан стратешки документ- Програм 
развоја туризма за период од 2015.до 2020.године. 
Стратегија је основни услов да Општина Вршац 
пројектима конкурише код претприступних  
фондова Европске уније, који су значајан извор 
средстава за реализацију планова и програма и по 
чему је наша општина међу водећим у Србији. 

-Програм развоја туризма 2015-2020. базира се 
на већ изграђеним и афирмисаним туристичким 
производима за које су туристи који долазе у 
Вршац заинтересовани, али који могу још да се 
надограђују и развијају, објашњава Марија Кулић, 
чланица Општинског већа задужена за туризам. 
Као основни правци развоја у овој области 
дефинисани су вински туризам, културни туризам, 
манифестациони и спортско-рекреативни. Такође, 
издвојени су важни инфраструктурни пројекти 
који би туристе, који већ долазе у Вршац, задржали 
који дан дуже. То су изградња базена, авантура 
парка, завршетак и употпуњење понуде Вршачког 
замка, коришћење термалних вода и оно што 
зависи, углавном, од приватног сектора - изградња 
додатних сместајних капацитета. Велики, а за сада 
још увек недовољно афирмисан облик туризма у 
Вршцу је и ловни туризам који је, такође, обрађен 
у стратегији. Програм у акционом плану предвиђа 
око 80 пројеката чија би реализација много 
допринела развоју туризма у Вршцу, а са циљем 
повећања броја ноћења.

 Кулићева је нагласила да је усвајање оваквог 
документа важно због учешћа на позивима ЕУ где 
препознавање конкретних пројеката у стратешким 
документима доноси одређени број бодова. Са 
поменутом важном карактеристиком Стратегије 
туризма сложио се и Александар Кампфер, 
директор Хотела Србија, који је један од учесника у 
изради Програма развоја туризма Општине Вршац.

-Ми смо се укључили као невладина 
организација, која је окупила стручне људе и 
шири аудиторијум за који смо веровали да имају 
шта да кажу, у смислу предлога и идеја, који су 

датирали од раније, каже Кампфер. Стратегија је 
била конципирана у неколико сегмената: вински 
туризам, обилазак града, спортско- рекреативни, 
ловни туризам и после смо у те сегменте укључивали 
релевантне институције и појединце како бисмо 
на крају добили један сублимирани предлог. 
Основали смо Банатски туристички кластер 2012.
године, а потписници су били Хотел Србија, као 
иницијатор и инострана компанија у српском 
окружењу, затим Удружење предузетника Баната, 
Кафетерија Квон, Породични подрум Селекта и 
Пољопривредна школа Вршац. Идеја је била да се 
подршка развоју туризма у нашем региону, јер смо 
сматрали да имамо велики потенцијал, али да је 
много тога још потребно да се уради. Пробали смо 
да раширимо једну идеју и визију, јер то не може да 
уради мала група људи. Општина је то препознала 

и ангажовала нас је да урадимо предлог плана за 
развој туризма, и проивод је на крају усвојен од 
стране СО Вршац. 

Према речима Кампфера, то је један озбиљан 
стратешки документ на чијој је изради посвећено 
радило више од стотину људи скоро годину дана, 
уз ревизију уважених професора београдског и 
новосадског универзитета. Главни супервизор 
пројекта био је професор Јон Попеску, који је 
учествовао у изради Стратегије развоја туризма 
у Војводини. Вршачка стратегија у доброј мери 
наслања се на војвођанску стратегију.  Једно је 
сигурно, Вршац има богат туристички потенцијал 
и уз јасно дефинисан план развоја иде сигурним 
корацима ка томе да постане атрактивна 
туристичка дестинација.

Ј.Е.   

АФИРМИСАНИ ПРОИЗВОДИ СТУБ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

СТРАТЕГИЈА УСЛОВ ЗА КОНКУРСЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА И УДРЖЕЊА 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЈЕДИНСТВЕНИ

СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА
Женска одборничка мрежа СО Вршац 

заједно са активистима из невладиног 
сектора данас су у згради  општине 
Вршац одржали  конфренцију за медије 
на којој су најавили своје активности. Ово 
је први пут да се на овај начин у Вршцу, 
заједничким деловањем општинских 
политичарки и активисткиња и 
удружења из невладиног сектора 
обележава светска кампања „16 дана 
активизма против насиља над женама”. 
Иначе, реч је о глобалној кампањи коју 
обележава 1700 организација у преко 
100 држава света. Кампања почиње 25. 
новембра Међународним даном борбе 
против насиља над женама и завршава 
10. децембра Међународним даном 
људских права. 

- О насиљу не смемо говорити само 
када се оно деси и на Међународни дан 
борбе против насиља над женама, то 
мора бити свакодневна тема у нашем 
друштву, а пре свега у нашим школама. 
Према статистичким подацима свака 
друга жена у Србији преживи неки облик 
насиља, било физичког, сексуалног, 
психолошког или економског, а насиље 
често остаје „невидљиво“ све док се 
не деси трагичан исход. Свака четврта 
жена у Србији „падне низ степенице“, а 
сваких 10 дана по једну жену у Србији 
убије њен партнер. Зато борба против 
сваког насиља мора бити одлучна 
и бескомпромисна, а насилници 
адекватно кажњени, рекла је одборница 
Драгана Ракић.

Драгана Митровић, активистикња 
из  НВО Центар за право жена у Вршцу 
нагласила је да је невладин сектор већ 
15 година ради кампање усмерене 
на подизање свести код грађана о 
нужности превенције и заустављања 
насиља не само кад су жене у питању, 
већ и деца, стари, инвалиди. Ову акцију 
подражава неколико удружења: Центар 
за право жена у Вршцу, Удружење жена 
Анастасија, Удружење самохраних 
родитеља и Удружење Параквад. 
Очекујемо да нам се током 16 дана 
активизма придруже и остала удружења 
и грађани. Она је додала да је насиље 
над женама  универзални проблем и да 
је то  подједнако проблем и мушкараца. 

У  наредних 16 дана, Женска 
одборничка мрежа заједно са неколико 
невладиних организација организоваће 
следеће активности: у суботу, 28. 
новембра у времену од 11 до 12 часова 
организоваће штанд и протестну 
шетњу на Градском тргу. 2. децембра 
биће обележен  Међународни дан 
борбе за укидање ропства и сузбијање 
трговине људима, носилац ове акције 
је НВО Центар за права жена у Вршцу. 
8. децембра на једној од локалних 
телевизија биће организована емисија -  
отворени студио у коме би саговорници 
били чланови мобилног тима који делује 
када жртва пријави насиље у породици. 
Мобилни тим чине стручњаци из  Центра 
за социјални рад, полиције, тужилаштва 
и болнице. 10. децембар је датум са којим 
се завршава акција „16 дана активизма 
против насиља над женама“ и тог дана 
ће бити организована јавна трибина у 
малом амфитеатру Високе струковне 
школе за образовање васпитача 
„Михаило Палов“. 

 У Музичкој школи “Јосиф Маринковић” у Вршцу 
изводе се радови на уређењу учионица, које су 
обишли чланови Општинског већа Владимир 
Станојев, задужен за образовање,  и Велизар 
Вемић за социјална питања, у пратњи домаћина, 
директорке Олгице Шинковић.

-Задовољан сам јер сви радови у школама у 
Општини Вршац теку планираном динамиком 
и биће завршени до краја године, закључио је 
Станојев. За Музичку школу “Јосиф Маринковић” 
издвојено је 200.000 динара за замену ламината 
у неколико већих учионица. Обезбедили смо још 
270.000 динара, јер је инспекција наложила  да се 
уради и степениште, које не задовољава прописе у 
области противпожарне заштите. Уз добру сарадњу 
са директорком  Шинковић, успели смо све да 
реализујемо.   

Према речима директорке Музичке школе 
“Јосиф Маринковић”, неопходна је и замена 
унутрашњих врата, која практично више не могу ни 
да се затворе.

-Све то утиче како на енергетску ефикасност 
школског објекта и повећање трошкова грејања, 
тако и на квалитет наставе због лоше звучне 
изолације. Оно што је, такође, врло значајно за 
квалитетну наставу и рад саме школе је простор. 
Сада радимо у врло скученом простору, средња 
школа тренутно има 60 ђака, наредне године 
очекујемо да ће их бити 80. Зато би нам најзначајније 
било да добијемо још простора, па се надамо да ће 
бивши Дом војске да се реконструише. 

Према речима директорке,  Музичка школа 
“Јосиф Маринковић” тренутно има више од 400 
ученика у 13 одсека. Ове године набављена је 
опрема за одсек џеза који је почео да се развија.

Ј.Е.   

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ  МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

НОВИ ПОДОВИ У УЧИОНИЦАМА

Марија Кулић, чланица Општинског већа за туризам Александар Кампфер, директор Хотела Србија

Програм подразумева стручно 
оспособљавање незапослених за самосталан 
рад у струци и полагање приправничког или 
стручног испита,уз заснивање радног односа.

Програм приправника, спроводи се у 
оквиру пројекта “Помоћ теже запошљивим 
групама” који се финансира средствима 
Европске уније. На тај начин, Европска унија 
помаже унапређењу политике запошљавања 
и смањењу незапослености у Србији. 

У оквиру програма приправника 450 
незапослених са евиденције НСЗ,  из руралних 
подручја са територије читаве Србије, моћи 
ће да заврше приправнички стаж и полажу 
стручни испит. 

- Јавни позив за учешће у програму 

приправника расписан је за послодавце из 
приватног сектора, из руралних подручја, 
којима ће НСЗ рефундирати средства за 
трошкове дела зараде са припадајућим 
порезом и доприносима за обавезно 
социјално осигурање лица укључених 
у програм. У зависности од образовања 
приправника програм може трајати 6 месеци, 
за оне са дипломом средње школе, 9 месеци 
за приправнике са вишим или високим 
трогодишњим образовањем или 12 месеци за 
приправнике са најмање четворогодишњим 
високим  образовањем, рекла је Наташа 
Вулић, директорка вршачке филијале 
Националне службе запошљавања.

У програму приправника могу учествовати 

само незапослени који су уписани и 
евиденцију Националне службе у руралном 
подручју. 

Захтев за учешће у програму, подноси 
се филијали НСЗ, према месту рада 
приправника, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу, који се може добити у 
свакој организационој јединици Националне 
службе или преузети са сајта www.нсз.гов.рс.

Информације о програму приправника 
могу се добити у свакој филијали Националне 
службе, преко Позивног центра НСЗ на 
телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.
gov.rs. Јавни позив је отворен од 3  новембра 
2015. до утрошка средстава издвојених за ову 
намену , а најкасније до 20.09.2016.године. Нова шанса незапосленима: Наташа 

Вулић, директорка НСЗ филијала Вршац

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА

ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА
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Слободан Маринов био је 
везан за железницу 45 година, 
као средњошколац, студент 
Више железничке школе, а 
касније као отправник возова 
и шеф станице.  Посао шефа 
станице обављао је двадесет 
година у Вршцу. Била су то, каже, 
времена када је железничка 
униформа била поштовања и 
ношена са поносом. Некада је 
вршачка Железничка станица 
била пуна путника, а теретњаци 
су вукли хиљаде и хиљаде тона 
робе. 

Да ли сте рођени у Вршцу?
-Рођен сам 14.марта 1948. у Вршцу, 

породилиште је било преко пута 
Градског парка. И отац и мајка дошли су у 
колонизацији из Далмације. Отац Јерко био 
је радник, а мајка Антица била је домаћица. 
Девојачко презиме било јој је Боланча. 
Дошли су из Примоштена, били су село до 
села. Узели су се и кренули у колонизацију. 
Дошли су прво у Станишић (Бачка), али 
им се није свиђало због равнице, па су се 
преселили у Вршац. Било нас је четворо 
деце: Вјера и Анте су били по оцу и Нада 
и ја. Становали смо у Хероја Пинкија 120 
до 1988. Онда смо направили кућу у Јанка 
Халабуре и прешли тамо. Детињство 
је било лепо, играли смо се лопте, са 
крпењачом, ишли у школу. Свака улица је 
имала пуно деце, играли смо фудбал улица 
против улице. Није било асфалта, кад би 
нам пао хлеб и маст, само дунеш и нема 
бацања. Родитељи нису имали пара да нас 
шаљу на море, али пошто су наши рођаци 
живели на мору, ишли смо, не толико 
често, али било је бесплатно и лепо. Имао 
сам на мору бабу и деду по мајци, данас су 
ми живе још две тетке. И са очеве стране 
била су 4 брата и две сестре, очева мајка 
имала је 26 унучади. 

Где сте ишли у школу?
-Ишао сам у Основну школу „Жарко 

Зрењанин“ (сада ОШ „Јован Стерија 
Поповић“), увек сам био одличан ученик, 
али био сам мало и несташан. Био сам 

првак Вршца у математици у осмом 
разреду. Сви моји другари кренули су у 
машинско- техничку  школу у Панчеву, хтео 
сам и ја, мада сам касније видео да немам  
баш афинитета према машинству. Отац и ја 
смо, у то време, путовали у Барању и видео 
сам конкурс на железничкој станици- 
пријем основаца у железничку школу 
са пет смерова: саобраћајни, машински, 
грађевински, електро и одржавање 
сигнално сигурносних постројења. 
Отишао сам у Гимназију и узео већ предата 
документа и уписао се у Железничку 
техничку школу у Београду. Кад смо тамо 
дошли, све су нас уписали у саобраћајни 
смер, преварили су нас, није било оних 
пет смерова како је писало у конкурсу. 
Био сам разочаран, хтео сам да напустим, 
да се вратим у Гимназију, али прошло је 
већ 25 дана школе, није могло. Тако сам 
остао ту, све смо имали у кругу школе, и 
интернат, и мензу. Завршио сам 1967, био 
сам одличан ђак. Овде није било спорта, 
ја сам у основној школи играо рукомет, 
волео сам спорт. 

Где почињете да радите након 
завршене школе?

-Био сам стипендиста Зрењанина 
и морао сам останем на железници 8 
година. Ја нисам остао 8 година, остао 
сам 40. Почео сам да радим у Алибунару, 
као отправник возова. После тога радим 
у Уљми, одатле идем у армију, септембра 
1969. Када сам се вратио 1971, тражио сам 
да идем у Панчево јер сам хтео да радим  
и да студирам. Панчево аеродром била 
је велика станица, много посла, путнички 
возови били су пуни,  ишли су на време. 
Теретни саобраћај је био исто изванредно 
велики, радило се са две маневарке, 
примали и отпремали возови из Београда, 
Панчева и Вршца, који је тада био јак, јер 
је Румунија гурала бруто, слала је возове 
пуне стоке у Италију. 

Да ли су то била нека златна времена 
наше железнице? Настављате ли даље 
усавршавање?

-Па, јесу, ја сам од 1971.до 1974. радио у 
Панчеву, али ми радници та златна времена  
нисмо осећали у примањима. Ја сам се, у 
међувремену, оженио и пошто нисам могао 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 31, број 583, 13. мај 2005.

На фиНалНоМ турНиру “Goodyear” лиГе 
кошаркаши ХеМофарМа оСВојили ПрВи 
трофеј у иСторији клуБа

ХЕМОФАРМ 
ОСВОЈИО ЈАДРАН
Кошаркаши Хемофарма су финалном турниру 

Goodyear лиге у Београду, у хали Пионир, на Ускрс, 
освојили свој први трофеј. Вршчани су били бољи у 
све три утакмице које су одиграли а у полуфиналу и 
финалу потпуно су контролисали игру. У четвртфиналу 
је савладана сарајевска Босна (84:69), у полуфиналу 
Рефлекс из Железника (88:80) а последња препрека 
екипи Хемофарма на путу ка првој титули био је 
највећи фаворит турнира Партизан. Хемофарм је на 
овој утакмици најлакше дошао до победе и у сусрету 
овогодишњих дебитаната био бољи током целог меча. 
Најбољу игру у финалу приказао је Небојша Богавац са 
22 поена, 4 скока, 2 асистенције и три украдене лопте, 
чиме је заслужио да постане први капитен Хемофарма 
који је подигао шампионски пехар, уједно и њему први 
у каријери. У екипи Партизана, по обичају,  најбољи 
је био Дејан Милојевић, најкорсинији играч лиге, који 
је постигао 10 поена уз 9 скокова, 4 асистенције и три 
украдене лопте. 

Хала Пионир, судије: Анкарали (Турска), Белошевић 
(СЦГ), Дожаи (Хрватска)

ХЕМОФАРМ: Богавац 22, Бојан Бакић 13, Ракић, 
Хукић 8, Микинг, Поповић 11, Васиљевић 6, Мишановић, 
Ђикановић 13, Топић 16, Савовић, Борисов

ПАРТИЗАН: Трипковић 16, Богдановић 11, Божић, 
Перовић 19, Шупут 4, Самарџијски 3, Милојевић 10, 
Авдаловић 3, Боровњак 2, Величковић, Борис Бакић 4, 
Степ 4 

Вршачка кула, година 30, број 561, 2. јул 2004.

На БеоГраДСкоМ Путу Почела изГраДња 
ВелелеПНоГ Мотела

ВЕТРЕЊАЧА КАО У 
КЕЧКЕМЕТУ

У непосредној близини бензинске пумпе “Бенст” 
неимари београдске фирме “Бормил градња”, за 
рачун овдашњих бизнисмена Павла Обрадовића и 
Моме Вељића, заливају темеље будућег модерног 
туристичко-услужног објекта, првог те врсте у Вршцу.

Реч је о мотелу са богатим садржајима истоветног 
изгледа какав постоји у мађарском граду Кечкемету, у 
облику ветрењаче.

- Ако добијемо тражени кредит објекат,површине 
1300 квадрата, биће готов до краја 2004. године. 
Мотел ће имати 2 ресторанске сале, кафић са 60 

иНтерВју
С ЛОБОДАН МАРИНОВ, САОБРАЋА ЈНИ ИНЖЕЊЕР ЖЕЛЕЗНИЧКЕ С ТРУКЕ

ДВаДеСет ГоДиНа 
шеф Вршачке 

ЖелезНичке СтаНиЦе

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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да добијем стан у Панчеву, вратио сам се у 
Вршац на место отправника возова, које 
се указало  пошто је Милан Чејић постао 
шеф станице. Септембра 1976. одлазим 
у Београд, уписујем  Вишу саобраћајну. 
Тако сам поново отишао у онај исти 
интернат где сам био као средњошколац. 
За разлику од Словенаца, ми нисмо 
имали ни плату нити су нам рачунали 
радни стаж за време тог школовања. 
Вишу школу завршавам 1978.као најбољи 
у рангу, школа ми додељује ручни сат и 
предлажу ме за Октобарску награду Града 
Београда за дипломски рад и ту награду 
и добијам 1979. Дипломски рад био је о 
експлоатацији пруге Владимировац- Ковин 
која данас не ради, као и многе друге. Био 
сам најбољи студент, имао сам највиши 
просек. Тада сам већ имао породицу и 
нисам могао да наставим школовање 
без већих примања. Тражио сам да ми 
омогуће да идем на Саобраћајни факултет 
о трошку железнице, нису ми одобрили, 
мада су скоро сви они образовање 
стекли од железнице, али такво је било 
време. Када сам се вратио, радио сам на 
пословима транспортно-комерцијалне 
службе, све до 1984. Тада је Чејић отишао 
у СУП и ја преузимам станицу. Као шеф 
станице остајем, са кратким прекидом, до 
пензионисања, 2008. Тада сам престао да 
радим, узео сам отпремнину и отишао у 
пензију. 

Како је тада функционисала 
железница?

-Када сам ја дошао у Вршац било је 
стварно много посла. Радиле су по две 
маневарке, једна је састављала возове, 
а друга поставу за утовар истовар кола 
на неколико колосека. „Промет“ је тада 
пуно добијао из Кикинде грађевински 
материјал, радили су и „Виногради“, ишле 
су цистерне вина у Словенију, „Ритови“ су 
товарили луцерку за Италију, Словенију... 
Било је много посла и са Румунима, 
локомотиве су им биле велике вучне 
снаге, доносиле су по 3.600 тона, нису ми 
веровали у школи у Београду. Радила су 
по два отправника возова у смени, било 
је другарство на изванредној висини, 
заједно смо доручковали, били су то 
богати оброци, свако донесе по нешто. 
Касније, када је почео посао да опада, 
кренула су оговарања, сплетке, када 
људи немају шта да раде, имају времена 
за такве ствари. Када сам се поново 
вратио да будем шеф станице, 2005, 
железница се реорганизује у 3 друштва:  
експлоатација-саобраћај, превоз робе 
и путнички саобраћај. И то је тек сада 
завршено, после 10 година. Путнички 
саобраћај је био добро организован, било 
је 7 пара возова за Београд, рачунајући и 
међународни, за Зрењанин 4 пара и исто 
толико за Белу Цркву. Локални саобраћај 
био је организован шинобусима, било 
их је 7 гарнитура, кад су били празници, 
Грожђебал, увођени су ванредни возови, 
било је много путника. Касније се све 
полако смањивало, шинобуси су истрчали 
свој век, а железница није набављала нове. 
Пруга према Београду се одржавала, а 
према Зрењанину и Белој Цркви није, ту је 
и престао железнички саобраћај. 

Железница је одувек била један 
добро организован систем. Како је то 
изгледало?

-Да, поштовала се хијерархија, једино 
што то нису пратила и лична примања, у 
односу на друге службе, војску, полицију. 
Сећам се да сам на прослави 40 година 
матуре рекао директорки школе да је 
када сам ја дошао железница била јака 
као држава, имали смо све, и сад је јака 
као држава, немамо ништа. Поштовала 
се дисциплина, шеф станице био је 
одговоран за све, организовао је рад, све 
према важећим прописима, а у његовом 
одсуству мењао га је отправник возова. 
Некада је ишло пуно брута, нарочито 
у време кампање шећерне репе, све 
околне станице су то радиле и возиле за 
Ковин у шећерану, данас ни она више не 
ради. Сви радници на железници имали 
су униформе, свака служба своје ознаке 
и боју. После су то укинули и дали неке 
униформе, које се мени нису свиђале. 
Некада су нам  узимали мере и шили нам 
униформе, а сада су то конфекцијски 
бројеви, па како се ко уклопи, а и квалитет 
је слабији. Униформа и посао железничара 
били су врло цењени. У селу је први 
био поп, учитељ, па шеф станице или 
отправник возова. То је било правило, 
и данас је то у мањим местима велики 
догађај, али данас је мало запошљавања.  
У оно време је била част носити уноформу. 
Сећам се када сам некада ишао Улицом 
Војводе Книћанина, а они кажу: „Ево, иде 

онај отправник возова!“.  Данас се мало 
опоравила железница, добили смо нове 
гарнитуре, има све више путника. Било 
би их и више да дође још која гарнитура 
возова и да се повећа број полазака. 
Цене возних карата су много јефтиније, 
повратна до Београда је 512 динара, људи 
радо иду возом. Када је реч о теретном 
саобраћају, Румуни су га доста смањили, 
они су за време Чаушескуа имали 200.000 
запослених, онда су их све пензионисали 
и сада ради мањи број радника. На 
железници постоје правила за све. Када је 
2007. у Вршац дошао „Плави воз“, дочекао 
сам га по специјалним правилима, са 
белим рукавицама, у униформи, предаје се 
и рапорт. Лепо је то било.  

Да ли је временом та дисциплина 
почела да опада?

-Дисциплина је почела на железници да 
опада оног момента када су шефу станице 
одузели право да мандатно кажњава за 
сваки прекршај. Људи су почели да се 
опуштају, да раде мање квалитетно. Бити 
шеф станице у организованој станици 
није био тежак посао, јесте одговоран, али 
ако сваки ради свој посао нема проблема. 
Како је сада, не знам, јер на станицу дођем 
само када негде путујем или када треба да 
оверим режијску. Ја сам за железницу био 
везан пуних 45 година,  1963.до 2008. 

Посао шефа станице радили сте 
професионално и квалитетно. Словили 
сте некад и за врло строгог шефа. Како 
Ви гледате на то?

-Нисам био строг, можда су то тако 
гледали они који нису волели да раде и да 
поштују правила службе. Ја сам са свима 
био коректан, знало се шта ко треба да 
ради. Проблеми могу да настану кад неко 
почне да филозофира. Волео сам да кажем 
да су 1 и 1 увек 2, али ако не урадиш свој 
посао на време, онда се то искомпликује. 

Да ли сте били задовољни и да ли сте 
уживали у свом послу? Када сте отишли 
у пензију?

-Јесам, уживао сам,  посебно кад сам 
био млад, када нисам осећао никакве 
тегобе, ишао сам са љубављу на посао. 
Касније је све полако постало рутина. Ја 
сам увек ишао пешице на посао и долазио 
пола сата раније да видим шта је урадила 
претходна смена, да урадим примопредају. 
Био сам у коректним односима скоро 
са свим људима. Престао сам да радим 
1.фебруара 2008. Узео сам отпремнину, а 
званично сам у пензији од децембра 2009. 

Да ли сте добили нека признања за 
свој рад?

-У животу сам добијао бројна признања, 
почев од оних књига као одличан ђак у 
основној и средњој школи, па у армији 
као добар војник. Добио сам награду 
Југословенских железница, 1991. Била је то 

последња петнаестоаприлска награда која 
се додељивала, после се држава распала, 
а са њом и железница.  У Вишој школи сам 
проглашен за најбољег студента, имао 
сам највећи просек, добио сам ручни сат 
и Октобарску награду Града Београда, у 
време када је градоначелник био Живорад 
Ковачевић, легенда од човека. Било је 
и разних похвала за синдикалне игре у 
разним спортовима. 

 Како је изгледао Ваш породични 
живот?

-Оженио сам се мојом супругом 
Иванком , девојачко Ђукин, 1971. Она је 
Вршчанка из Војводе Книћанина.  Наредне 
године родио нам се син Дарко. Он је 
доктор наука у Америци, професор на 
Универзитету Илиноис, 200 км јужно од 
Чикага. Он је информатичар, програмер, 
завршио је Електротехнички факултет 
у Београду, био је најбољи студент у 
генерацији. Уписао је магистарски, имао 
је мала примања и отишао је у Америку. 
Завршио је МИТ, најпрестижнији факултет 
техничких наука на свету, у Бостону. Имамо 
и ћерку Марину, професор је физичког 
васпитања. Живи са нама. Дарко има ћерку 
Лару која има 11,5 година, а Марина сина 
Виктора који има 4,5 године. Поносан сам 
на своју породицу, посебно на нашу децу 
која су завршила факултете и превазишла 
родитеље. Има ли веће среће од тога?!

Јованка Ерски

места, 2 апартмана, 40 кревета у двокреветним 
собама и конгресну дворану опремљену врхунском 
информационом техником, каже Павле Обрадовић.

У оквиру будућег мотелског комплекса изградиће 
се подрумска винотека и паркинг за 100 аутомобила. 
У непосредној близини грађевинци из престонице 
подићи ће и печењару, сачару и роштиљницу за 
услужно спремањ хране. Наш саговорник истиче да 
је у плану и изградња пумпе за гас, хале за технички 
преглед возила и аутоматска перионица.

Завршетком “Ветрењаче” Вршац ће значајно 
обогатити угоститељско-туристичку понуду што је 
важно имајући у виду Европско првенство у кошарци 
које ће се делом  играти овде наредног лета

Б.М.

Вршачка кула, година 26, број 456, 21. април 2000.

УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГА 
НА ГРАДСКОМ ТРГУ
Део градског трга, продужетак Синђелићеве улице 

и веза са Кумановском, по детаљном плану центра као 
и по пројекту уређења овог дела града предвиђен је 
за двосмерни саобраћај. Дуж целе саобраћајнице (од 
штампарије до аутобуске станице) гради се парконг за 
педесетак возила првенствено намењен за посетиоце 
трга, сазнајемо од пројектанта и главног надзорног 
органа архитекте Милорада Ћирића. Паркинг простор 
је својим већим делом ослоњен на парк и пешачку 
саобраћајницу, која повезује објекат аутобуске станице 
са Кумановском улицом.

У тротоару дуж паркинга урађени су оквири за 
тридесетак садница црвеног храста. На тржишту 
тренутно нема ових садница тако да се разматра 
могућност њихове замене другом врстом.

Ускоро почињу радови и на изради главног 
колектора кишне канализације од Синђелићеве улице 
до “апотеке на степеницама”. По завршетку поменутих 
радова предстоји реконструкција комплетне 
саобраћајнице и израда завршног слоја на паркингу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Изузетна залагања чланова  
удружења грађана Плетеница, 
модел рада у инклузивном 
образовању и социјалној 
инклузији, уочили су и у савезу 
удружења за помоћ особама 
са аутизмом, што је довело 
до оснивања регионалног 
удружења Аутизам Јужни Банат

Последњих месеци у ова 
два удружења били су активни 
на организацији семинара, 
разговорима са родитељима у 
циљу лакшег откривања сметњи 

у развоју и усмеравања породица 
ка решавању проблема, а један 
од главних задатака регионалног 
удружења Аутизам Јужни Банат 
био је откривање  сметњи у 
развоју. 

Говорећи о значају оснивања 
регионалног удружења Данијела 
Јовановић, председница Аутизам 
Јужни Банат, истакла је - Сад су та 
деца добила смернице како да се 
упишу у школу, како да остваре 
право на туђу негу и помоћ и све 
оно што тој деци следује.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПЛЕТЕНИЦА И РЕГИОНАЛНОГ УДРУЖЕЊА  АУТИЗАМ ЈУЖНИ БАНАТ

ЈЕДНА ПОСЕБНА ПЛЕТЕНИЦА
Друга фаза реконструкције 

парка у Белој Цркви увелико је у 
току. Приводе се крају радови на 
поплочавању 4500 квадратних 
метара стаза, па парк добија 
сасвим другачији изглед. До сада 
је за реконструкцију издвојено 20 
милиона динара, од чега је Влада 
АПВ учествовала са 9 милиона. 

Иницијатива ђачког парламента 
и носталгија професора средње 
техничке школе “Сава Мунћан”  у 
Белој Цркви, пресудили су да у 
овој школи поново ради разглас. 
Након паузе дуже од две деценије 
стара техника је поправљена, и сада 
осим за одморе испуњене музиком 
служи и за преношење обавештења 
ученицима и професорима. 

На здравственој станици у 
Јасенову обновљена је фасада, 
окречене ординације, апотека и 
остале просторије, а здравствени 
радници су боље опремљени за 
рад куповином нових апарата. За 
примарну здравствену заштиту 
локална самоуправа определила је 
12 милиона динара за ову годину.

ПРИ КРАЈУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА

ГРАДСКИ ПАРК У 
НОВОМ ИЗГЛЕДУ

У Техничкој школи 
“Сава Мунћан” у Белој 
Цркви постављена је 
рампа на улазу у развојно 
саветовалиште за особе са 
инвалидитетом којима је 
потребно помагало. Рампа  
која је урађена је крупан 
корак за саветовалиште, 
али и за саму школу јер ово 
је прва школа у општини, 
а можда и Јужном Банату 
у којој је направљен улаз 
за особе са инвалидитетом 
који одмах право могу у 
свој кабинет, поред кога им 
је доступан тоалет, а кроз 
ходник и кухиња, кутак за 
предах и административни 
део, правна служба, кабинет 
за куварство и биологију. 
Сваки будући средњошколац 
којем је помагало неопходно, 
неће имати препреку, 
нити баријеру јер је 
урађена архитектонска 
приступачност, Улази у 
кабинете и све остале 
просторије немају прагове, 
као и улаз у развојно 
саветовалиште. Мања рампа 
постоји већ пуних 5 година и 
на самом улазу у школу и хол 
- истичу из Плетенице.

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ СРЕДЊЕ  ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ПОНОВО РАДИ 
РАЗГЛАС

БОЉИ УСЛОВИ ЗА 
ЛЕЧЕЊЕ

Иако постоји тек неколико 
недеља, удружење “Вредне 
руке Беле Цркве” у сарадњи са 
Удружењем за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама  
“Пинокио”, у градској галерији је 
организовало изложбу ручних 
радова. За сада је двадесет жена 
органозовано у Вредним рукама, 
али како кажу имају планове 
да за дружење у удружењу 
заинтересују много већи број 
суграђанки.

- Удружиле смо се да бисмо 
се дружиле, да будемо заједно, 
да видимо ко шта ради, да 
покажемо наше умеће. Вредне 
руке штрикају, раде декупаж, 
раде са папиром, раде са 
дрветом, са кукурузовином, раде 
све и свашта - каже Светлана 
Михајловић, председница удру-
жења.

Из Туристичке организације 
Бела Црква кажу да су 
заинтересовани за сарадњу са 

Вредним рукама, јер су међуна 
изложби међу изложеним 
радовима уочили доста 
интересантних предмета , који су 
потенцијални сувенири.

ИЗЛОЖБА РАДОВА У ГРАДСКОЈ БЕЛОЦРКВАНСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

ВРЕДНЕ РУКЕ БЕЛЕ ЦРКВЕ

Ненад Живановић, пред-
седник Скупштине општине 
Бела Црква рекао је да ће 
Вредне руке имати и даље 
пуну подршку ликалне само-
управе.

- Имамо већ начелни до-
говор да се удружењу Вредне 
руке додели простор испред 
Румунске цркве. То је локал 
који се налази одмах поред  
општинског туристичког цен-
тра. Сматрам да би то био 
најидеалнији простор за њих 
-  рекао је Живановић.
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Са намером да 
унапреди безбедност 
деце у саобраћају, 
Општина Алибунар се 
придружила националној 
акцији Министарства за 
саобраћај и Агенције за 
безбедност Републике 
Србије. У местима на 
територији општине 
постављени су билборди 
са јасном и уочљивом 
поруком ове кампање: 
„За безбедност деце у 
саобраћају. Сви заједно“, 
чији је циљ да се возачима 
скрене пажња да брину 
о најмлађима на нашим 
путевима. 

Тим поводом Општина 
Алибунар је, уз подршку 
саобраћајне полиције, 
организовала додатне 
едукативне активности. 
Наиме, полиција је 
контролисала поштовање 
саобраћајних прописа 
у непосредној близини 
ОШ „Душан Јерковић“ 
у Банатском Карловцу, 
а грађанима који су 
превозили децу поделила 
је симболичан едукативни 
пакет који садржи 
„Саобраћајни буквар“ и 
прслук или наруквицу 
за бољу видљивост деце 
на путу. Непосредно 
по почетку наставе 
припадници саобраћајне 
полиције придружили су 
се ученицима 5. разреда, 
тако да је први час био 
посвећен предавању и 
разговору о поштовању 
саобраћајних прописа и 
безбедности на путевима. 

„Безбедност у 
саобраћајује један од 
горућих проблема на 
путевима наше земље. 
Деца и њихова сигурност  
су приоритет у решавању 
овог питања. Општина 
Алибунар је одлучила, 
не само да се прикључи 
целокупној националној 
кампањи, већ и да заиста 
директно утиче на наше 
грађане, као и на нашу 
децу која морају водити 
рачуна о безбедности 
на улицама. Живот нема 
цену, тако да ја апелујем на 
све учеснике у саобраћају 
да се понашају одговорно 
и пажљиво“, поручио је 
председник Општине 
Алибунар, Предраг Белић.

АКЦИјА зА БЕзБЕДНОСт ДЕЦЕ У 
САОБРАћАјУ
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Велики број Вршчана, љубитеља писане 
речи, дошао је да присуствује књижевној 
вечери младе ауторке Кристине Чикаре, 
ученице Пољопривредне школе Вршац, 
одржаној у Градској библиотеци, 19. 
новембра. 

Присутне је поздравила Даринка 
Михајловић, директорка Градске библиотеке 
Вршац, а о Кристини и њеном стваралаштву 
говорили су њена професорка књижевности 
Душица Ћирин и Драгољуб Ђорђевић који је 
подсетио да је млада књижевница добитница 
Октобарске награде града Вршца за 2014 
годину, коју додељује СУБНОР.

-Изузетна је част стајати на својој првој 
самосталној књижевној вечери у родном 
граду,пред оволиким бројем драгих људи, 
рекла је Чикара поздрављајући присутне. 
Срце ми је препуно као ова свечана сала 
која је,  на моју срећу, вечерас премала 
за све поштоваоце мог стваралаштва. 
Верујте, тешко скривам сузе радоснице, 
јер поглед готово према свакоме од вас 
крије неку емоцију и тренутак мог живота. 
Најискреније вам се захваљујем што сте ми 
указали поштовање и са пуно позитивне 
енергије,топлине и осмеха дошли. Надам се 
да ћете уживати у чаролији предивних нота 
за коју су заслужни наши гости из Музичке 

школе, мојим стиховима и реченицама неких 
прозних дела које сам одабрала за вас.

Говорећи о свом стваралачком опусу, 
Чикара је истакла три дела која обележавају 
по једно раздобље и за које је изузетно 
везана.

-Песма посвећена мом тати, његовој 
неизмерној љубави према мени,нашем 
пријатељству и тајнама, је прва са којом 
сам освојила титулу најбоље, истакла је 
млада ауторка. Писана је јачином дечјих 
емоција и била почетак стазе ка успеху за 
једно младо, како су говорили, талентовано 
дете. Друго дело је поклоњено првим 
немирима,усхићењима,слатким стрепњама 
и данима када те мало ко разуме. Њу сам, на 
неки начин, поклонила сестри Нађи која је 
увек била мој највернији пријатељ. О трећем 
делу говорим са пуно сете,туге и бола. Оно 
је, заправо, прича у стиховима о двоје људи 
који су сада на небу,али које никада нећу 
заборавити. Писала сам их целим својим 
срцем и комплетном душом јер су ме мој дека 
Богољуб и бака Петра управо тако волели до 
изнемоглости, несебично и веома снажно.
Они су, на један посебан начин, обележили 
моје детињство и знам да би вечерас били 
најпоноснији људи на свету. Волела сам и 
ја њих искрено,топло и нежно онако како 
само дете уме. Никада их нећу заборавити и 
управо због тога ово вече поклањам њима.

Било је то једно пријатно књижевно вече 
које ће дуго памтити не само млада ауторка 
Кристина Чикара, јер јој је било прво, већ и 
бројна публика која није штедела дланове да 
награди таленат и труд младе књижевнице.

Ј.Е.

КРИСТИНЕ КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЧИКАРЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ОГЊИШТЕ У ИСКРИ СЕЋАЊА

КУЛТУРА

Вршачки средњошколци убрајају се 
међу најактивније у Србији  јер су ове године 
успели да добију средства из Фондације 
Ана и Владе Дивац за десет пројеката. 
Прошле седмице неке од ових пројеката 
обишли су Јулкица Митрашиновић, чланица 
Општинског већа за спорт и омладину, и 
представници Дивац омладинских фондова 
Фондације Ана и Владе Дивац. Један од 
реализованих пројеката је “Интергалактички 
клуб” у Гимназији „Борислав Петров Браца“, 
ђачки кутак који су осмислили и уредили 
вршачки гимназијалци.  

Јулкица Митрашиновић похвалила је 
гимназијалце и све овдашње средњошколце 
подсетивши да је наша општина ове године 
имала двадесет пројеката на конкурсу 
Фондације Дивац и додала:

-  Пројекте заједно финансирају 
Општина Вршац и Фондација Ана и Владе 
Дивац. Овај пројекат  вредан је око 100.000 
динара, а осмислили су га и реализовали 
ученици  Гимназије, којима је простор и 
намењен.  Желим да похвалим и идеју и 
реализацију, али и комплетан програм, јер 
се њиме подстиче  укључивање младих у 
активности друштвене заједнице. 

Митрашиновићева је изразила наду  да 
ће овако  успешна сарадња бити настављена 
и наредне године на обострано задовољство.

- Изузетно смо поносни на наше 
ученике који су радили на обнови овог 
ђачког клуба, који је лепо осмишљен и 
ученици га радо користе за време одмора, 
нагласила је Тамара Пешић, директорка 
Гимназије„Борислав Петров Браца“.  Пројекат 
је реализован подршком Фондације Ана 
и Владе Дивац и Општине Вршац, а помоћ 
су пружили  и људи добре воље као што су 

вршачке фирме “Бакић колор” и “Дрво арт”. 
Тако су наши ученици успели да својим 
вршњацима обезбеде пријатно  место за 
одмор, али и могућност да нешто науче о 
Сунчевом систему и небеским телима.

Гимназијалци су зидове 
“Интергалактичког  клуба” осликали 
планетама Сунчевог система, исписали 
најзначајније детаље о њима и начинили 
један пријатан кутак где ђаци проводе паузе 
између часова. 

- Ученици средњих школа у Вршцу 
су међу најактивнијима и предњаче по 
активностима, нагласио је Жељко Митковски, 
координатор Дивац омладинског фонда, и 
најавио да ће у наредне две недеље бити  
расписан још један позив. - Доделићемо два 
гранта у висини од 135.000 динара, тако да 
ученици већ могу да почну да припремају 
нове пројекте.

- Ми смо се скупили као неформална 
група другара који су хтели да промене већ 
дотрајао ђачки клуб , и имали смо идеју да 

буде не само естетски леп, него истовремено 
и едукативан, објашњава Јелена Батрњин, 
једна од учесника ђачке групе која је 
реализовала пројекат “Интергалактичког  
клуба”. 

Неформалну групу ових вредних и 
креативних гимназијалаца чине још Алена 
Илкић, Игор Пешић, Страхиња Дуњић, Јована 
Јовић, Милош Живковић, Урош Цветковић, 
Ана Његомир, Андреа Веселиновић, Бојана 
Јокић, Ивана Јеремић, Миљан Николић, 
Никола Рибаров... 

Већ две године Општина Вршац, у 
сарадњи са Фондацијом Ана и Владе Дивац, 
додељује бесповратна средстава, по конкурс 
“Дивац омландински фондови”, за пројекте  
чији су аутори и иницијатори млади 
Вршчани.  За десет пројеката, реализованих 
ове године, Фондације Ана и Владе Дивац 
издвојила је 525.875 динара, а Општина 
Вршац 250.000 динара.

Ј.Е.

ПРОЈЕКТИ ВРШАЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА РЕАЛИЗОВАНИ УЗ ПОМОЋ ФОНДАЦИЈЕ ДИВАЦ

РЕАЛИЗОВАНО ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА

У Народном позоришту „Стерија“ 
биће одржано „Вече подршке“,  програм 
је који је намењен оболелима од 
карцинома, су суботу, 28.новембра, са 
почетком у 18 часова. Према речима 
Бојане Иванов-Ђорђевић, драматурга  
НП Стерија, повод за овакву акцију 
није потребан јер епидемиологија 
непрестано упозорава да је наша земља 
у врху европског просека оболелости 
од појединих врста ове незаразне 
болести. 

- На иницијативу 
репрезентативних синдиката у НП 
„Стерија“ креиран је програм са 
циљем да се помогне једној оболелој 
колегиници, али и пошаље порука 
солидарности свима који се боре 
са карциномом, истиче Иванов-
Ђорђевић . За овакав хепенинг НП 
„Стерија“ је добило подршку и од 
Завода за јавно здравље Панчево , па 
ће у склопу догађаја бити организована 
здравствена трибина на којој ће 
говорити између осталих прим. др 
Мица Сарић Танасковић, специјалиста 
хигијене и директорка Завода  и 
др  Слађана Томић, епидемиолог и 
начелница Центра за превенцију и 
контролу болести. Порука која се жели 
пренети јесте порука охрабрења да 
болест можда јесте шанса за нови однос 
према животу, али и да су могућности 
превенције, такође, пред нама. 

Након трибине Коктел здравља 
приређује Апотека Здравље, а 
организатори све присутне позивају на 
представу „Необично вече“ Жан Клод 
Каријера, у режији Лилијане Ивановић. 
Приход од улазница намењен је 
подршци једној оболелој радници НП 
„Стерија“ која ће своја искуства борбе, 
такође, поделити са присутнима  на 
трибини. 

- Народно позориште „Стерија“ 
овим програмом жели да укаже на своју 
друштвену одговорност, ентузијазам и 
вољу да се у нашој заједници истакне 
као важно место културне размене и 
међусекторске  сарадње, неговања 
хуманистичке мисли и солидарности, 
наглашава Иванов-Ђорђевић.

У Народно позориште „Стерија“, 
у суботу, 28.новембра, у 18 часова, 
добродошли су сви заинтересовани 
Вршчани на пријатно дружење, уз 
едукацију, позоришну представу и 
размену позитивних емоција и добре 
енергије.

Ј.Е.

У НП „СТЕРИЈА“ ВЕЧЕ ПОДРШКЕ 
ОБОЛЕЛИМА ОД КАРЦИНОМА

ПОРУКА ОХРАБРЕЊА И 
ЕМПАТИЈЕ
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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

Мали богови верују само у себе
Т. Сухецки

С Л И К А  И  Р Е Ч

Градској библиотеци Вршца 
свечано је предат  легат Синише 
Јанкулова(Бела Црква 1925 – Београд 
2004), вршачког интелектуалца и 
револуционара. Легат је званично 
отворен  у присуству академика 
Драгослава Михајловића, 
представника породице, Радомира 
Путника, драматурга, представника 
локалне власти и бројних Вршчана, 
20.новембра, у Градској библиотеци.

-Овај легат је заправо једна лепа 
библиотека Синише Јанкулова,  
човека који је, својевремено радио у 
вршачком Музеју, рекао је академик 
Драгослав Михајловић. Он је направио 
добру личну библиотеку која се, 
углавном, односи на социологију, као 
науку, али има и чисто литерарних 
књига. Он је желео да када оде из овога 
живота, да његова библиотека дође 
овде у Вршац, у Градску библиотеку 
као његов легат. Сигуран сам да ће 
легат Синише Јанкулова красити 
вршачку Библиотеку.

Небојша Јанкулов, адвокат из 
Новог Сада, коме је Синиша био стриц, 
подсетио је да је живот и рад Синише 
Јанкулова, који је по занимању био  
социолог и најбољи студент своје 
генерације са просеком  10. 

-Синиша је од малена сакупљао 
књиге, као и његов отац Жива који 
је био градоначелник Беле Цркве и 
директор банке, рекао је Небојша 
Јанкулов. Синишина библиотека броји 
око 14.000 књига. То су етика, естетика, 
филозофија и највише социологије, а 
има и мало белетристике.  Библиотека 
је врло студиозно сређена. Синиша 
је за живота одлучио, а и супруга 
га је подржала да се библиотека не 
распарчава, већ да остане као једна 
целина и он је то завештао Народној 
библиотеци у Београду. Пошто је 
Бранко Плеша имао легат, који је 
попунио простор, моја сестра Тијана 
Путник и ја одлучили смо да се легат 
оснује у Вршцу с обзиром на то да је 
наш стриц Синиша Јанкулов једно 
време живео у Вршцу где је радио 
у вршачком Музеју. Тако се та идеја 
остварила уз помоћ Јовице Попова, 
Александра Стојановића, Даринке 

Михајловић и Драгољуба Ђорђевића, 
као и мог зета Радомира Путника и 
сестре Тијане. 

Александра Панић, чланица 
Општинског већа за културу, изразила  
је задовољство што је вршачка 
Библиотека богатија за легат Синише 
Јанкулова и додала:

-Ми смо веома поносни што је 
легат постао део Градске библиотеке 
Вршац, који садржи око 10.000 
књига. То је велики допринос нашој 
Библиотеци, а име Синише Јанкулова 
преппознаваће се у Вршцу путем овог 
легата.

Панићева је подсетила да је 
Јанкулов носилац брјних признања 
за свој рад међу којима су Орден за 
храброст, Орден братства и јединства 
са сербрним венцем. 

-Синиша Јанкулов је био 
револуционар, социолог, човек који 
је дао значајан допринос српском 
интелектуалном свету, рекао је 
Драгољуб Ђорђевић, председник 
Управног одбора Градске библиотеке 
Вршац. Био је страдалник, затвореник 
Голог отока, и упркос свему остао 
је до краја непоколебљив левичар. 
Околности у којима је живео, догашаји 
и људ нису дипустили да његов 
брилијантни ум  да допринос који је 
његова способност показивала. 

 О Синиши Јанкуловићу говорио 
је и Радомир Путник, а одломке из 
Дневника Живојина Павловића, 
посвећене Синиши Јанкулову, казивао 
је драмски уметник Иван Ђорђевић. 

На консолидовању грађе и 
формирању Легата, предано су радили 
библиотекари Анђелка Миросављев, 
Драгољуб  Ташлић и Иван Стојановић.

Ј.Е.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ БОГАТИЈА ЗА 10.000 НАСЛОВА

ПОКЛОЊЕН ЛЕГАТ СИНИШЕ ЈАНКУЛОВА

Вршачки Дом омладине реализује 
богат програм својих активности 
организовањем књижевних дружења, 
промоција, концерата... који су изузетно 
посећени. 

Тако је, прошле седмице, у 
галерији Дома омладине одржано 
вече афоризама. Аутор је био Дору 
Мохора, а од учесника глумица Соња 
Радосављевић, као и овдашњи Дом 
ученика, чија је драмска секција извела 
занимљив перформанс.

За викенд је у дискотеци „Рупа“  
наступио пожаревачки бенд „Чврге“. 
Концерт је био врло посећен. Иначе, 
пожаревачки шаљиви ска/пунк бенд 
„Чврге“ оформљен је 2011. године. 
Оснивачи бенда Данијел Панић и 
Миодраг Миловановић желели су да 
своју свирку базирају на чвршћем звуку 

гитара, мелодичним деоницама труба и 
веселом ска ритму, уз шаљиве текстове 
који обрађују данашњу проблематику 

која притиска како појединца, тако и 
цело друштво.

Ј.Е.

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Синиша Јанкулов рођен је 
у породици директора банке и 
потоњег градоначелника Живе 
Јанкулова и супруге му Наталије, 
као најмлађи од тројице браће. 
Основну школу завршио је у 
Белој Цркви, где је започео и 
гимназију, али је због рата учи с 
прекидом и матурира у Вршцу. 
Као веома млад упознао се с 
прогресивним идејама и постаје 
комуниста. За време рата ухапсио 
га је злогласни Шпилер, али га је 
из затвора извадио отац, будући 
да је Синиша био малолетан. 
После ослобођења постаје 
један од челника нове власти у 
Вршцу где улаже све своје умне 
и физичке снаге у обнову земље 
као и у конституисање новог 
режима. Бива ухапшен после 
појаве Резолуције Информбироа 
и послат на „преваспитавање“ на 
Голи оток. Као тешко оболелог 
од туберкулозе, пуштају га кући 
да умре. Захваљујући нези коју 
су му пружили најближи, успева 
да преживи и да се опорави. 
Тада на нечију доставу поново 
бива ухапшен и „преваспитаван“ 
на Голом отоку, с ког бива 
пуштен када овај логор бива 
расформиран.

Враћа се у Вршац и 
запошљава се у Народном 
музеју, где је радио у одељењу 
за историју радничког покрета. 
Синиша одлази у Београд 
1959. године, и уписује се 
на новоосновану групу за 
социологију на Филозофском 
факултету. С просечном 
оценом 10 постаје најбољи 
студент. Ради као професор 
социологије у неколико 
београдских гимназија, 
покаткад објави прилог у некој 
социолошкој публикацији, а 
постаје и сарадник бројних 
институција, уводећи стручни 
истраживачки приступ и 
примењујући у пракси тада 
најсавременије методолошке 
принципе.

Због нарушеног здравља – 
проблема с плућима и очима 
– као ратни војни инвалид 
одлази у пензију, али и даље 
је присутан у стручним 
круговима, помажући 
млађим колегама у изради 
магистарских радова и 
докторских дисертација.
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„ О, благословена земљо банатска!“
...Ти си ћилим, на коме се многе задовољне 
колибе, села и торњеви беле“.

(Ђура Јакшић)

„Подупри пламичак,
Сербима кћери и сина,
Бајзашка барко наша
и чашо из Бездана“

(Славомир Гвозденовић)

Српске цркве и манастири у румунском 
делу Баната чине православну, националну, 
емотивну и историјску целину а представљени 
су изложбом фотографија „Сведоци трајања“ 
која је отворена у Конкордији 17. новембра.

Полазно место је манастир Базјаш, подигнут 
1225. године на левој обали Дунава, као 
задужбина Светог Саве и некадашњи метох 
Пећке патријашије.

 Разлог почива понајпре у томе што је 
Базјаш мировни симбол, изникао на реци, 
широкој као море, која спаја Румунију и 
Србију, упркос чињеници да је, после добијања 
аутокефалности Српске православне цркве, 
Угарска непрестано претила Србији оружаним 
сукобима, и зато што је опстао до данас и после 
бројних ратних разарања, мирнодопских 
рушења и паљења.

Историјски извори сведоче да је 
архиепископ Сава, у настојањима да обједини 
српски народ, кренуо 1200. године у прву 
дипломатску мисију и успешно завршио 
преговоре са угарским краљем Андрашем 
Другим. О томе је Доментијан у „ Житију Светог 
Саве“ записао:“Договори се краљ (угарски) са 
великашима да његову (Савину) молбу испуне, 
да имају мир и љубав са српским краљем.“

Уз помоћ Светог Саве убрзо су у Панонији 
изграђена четири манастира- Базјаш, Златица, 
Месић и Ковиљ.

Посебан значај има манастир Бездин, 
овековечен у време Свете архијеријске 
литургије, служења владике будимског и 
администратора темишварског Лукијана и 
владике банатског Никанора, а у току враћања 
Чудотворне иконе Пресвете Богородице 
Винчанске-Бездинске, 28. августа 2011, која 
је први пут са калуђерима ту доспела 1740. 
године, склањајући се од Османлија.

После манастира, следе фотографије 
раскошне Саборне цркве у Темишвару, па 
фасаде храмова у Араду, Ченеју и Малом 
Бечкереку, те из Чакова и Српског Семартона. 

Сведоци трајања у румунском делу Баната 
бројни су и драгоцени, али нису, овога пута, сви 
могли бити приказани. То су музејске поставке и 
задужбине и дела бројних знаменитих банатских 
сликара, као што су Стеван и Никола Алексић, 
затим дела историчара уметности, професора 
Универзитета мр Миодрага Јовановића, 
рођеног Зрењанинца, па неуморне и храбре 
Вукице Поповић, кустоса зрењанинског Музеја, 
уз добро познате ствараоце, хроничаре и 
културне прегаоце из румунског дела Баната, 
попут Стевана Бугарског и његовог капиталног 
дела“Српско православље у Румунији“, или 
Славомира Гвозденовића и његове лирике 
посвећене овом светом наслеђу, али и других 
савремених стваралаца.

СРПСКИ МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ У РУМУНСКОМ БАНАТУ

СВЕДОЦИ ТРАЈАЊА

ФОТОРЕПОРТАЖА
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TIZENEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZTEK PÁSZTOR NAPOT MUZSLYÁN

A hagyományok átmentése 
A muzslyai Amatőr Sza-

kácsok és Hagyományá-
polók Egyesülete tizen-

egyedik alkalommal rendezte 
meg a hagyományos pásztorna-
pot, amelynek ezúttal a Lehel 
Sportközpont adott otthont.

Az idei pásztornap - me-
lyet a Magyar Nemzeti Ta-
nács, Nagybecskerek városa 
és az olaszországi székhelyű 
Fulgar East nagybecskereki ki-
helyezett vállalata támogatott - 
birkapaprikás-főző versennyel 
kezdődött, melyre az idén több 

mint harminc szakács, egyesü-
let és csapat nevezett be. A ver-
seny legízletesebb birkapapri-
kását az erzsébetlaki Rácz Já-
nos és csapata készítette, meg-
előzve a tordai és az erzsébet-
laki amatőr szakácsok kettes 
számú csapatának, valamint 
a muzslyai Szent Márton Bor-
kedvelők Egyesületének főzt-
jét. Megválasztották a legízle-

tesebb házi készítésű sütemé-
nyek és pálinkák gazdáját is.

A szervezők a helybeliek-
nek és a vendégeknek — akik 
Magyarországról, Kárpátaljá-
ról, Szlovéniából és Horvátor-
szágból érkeztek — gazdag mű-
velődési műsorral kedvesked-
tek, melyben felléptek a Hó-
fehérke Óvoda növendékei, a 

Muzslai Pétőfi Sándor MME ve-
gyes kórusa, felnőtt és Kisban-
da citerazenekara, néptánccso-
portja, valamint az erzsébet-
laki Császár-tó Magyar Műve-
lődési Egyesület néptáncosai. 
Az egész napos rendezvényen 
a látogatók megtekinthették a 
muzslyai Sötét házaspár, Er-
zsébet és János egyedi megje-

lenését, akik a juhászok nád-
kunyhóját és ételüket, a gancát 
mutatták be. Volt még kancsi-
kabemutató, pásztoröltözékek 
és – ételek bemutatója, egész 
napos kézműves - és egyéb fog-
lalkozás gyermekeknek, tárlat 
az amatőr képzőművészek jó-
voltából, valamint kirakodóvá-
sár. BORBÉLY TIVADAR

MAGYAR TÜKÖR

11
 alkalommal 
rendeztek 

Pásztor napot 
Muzslyán

MUZSLYÁNAK SZÜKSÉGE LENNE EGY TÁJHÁZRA ÉRTÉKEIK MEGŐRZÉSE CÉLJÁBÓL

Egy nyugalmazott szobafestő 
gondolatai hagyományainkról
A vendéglátónkkal először is  

kint az Ispánovity tanyáján 
ismerkedtünk meg, majd a ké-
sőbbi idők folyamán többször 
is találkoztunk, többek között, 
mint az Első világháborúra em-
lékére megrendezett kiállítá-
son a muzslyai Petőfi Sándor 
Magyar Művelődési Egyesü-
let nagytermében is, amely-

re megint csak elhozta gazdag 
gyűjteményét mely ránk marat 
a múltból. Előzetes megbeszé-
lés alapján kerestem fel a minap 
családi házában. 

Borbély Mihály 1965 óta 
gyűjtögeti a régi tárgyakat ily 
módon igyekszik megmenteni 
a őseink ránk maradt örökségét.

Manapság sokat emleget-

jük a hagyományápolást, – vall-
ja Mihály. Tisztelet azoknak a 
személyeknek akik igyekez-
nek a Hagyományápoló Egye-
sületekben megörökíteni a múl-
tat. Ezek egyike a téli találkozó, 
ahol a régi disznótori szokáso-
kat mutatják be  a Petőfi Műve-
lődési Egyesületben. Ezen ese-
mények közé sorolható még a 

Pásztor nap is. Ezen rendezvé-
nyek  látogatottságát érdemes 
lenne bővíteni, hogy ne csak a 
helybeli és közvetlen környék-
beli lakosság vegyen részt, ha-
nem idegenforgalmi jelentőség-
gel kellene bírniuk. Ezen ren-
dezvények lebonyolításához 
egy tájház alkalmasabb lenne, 
mint a meglévő művelődési 
egyesület székháza. Vélemé-
nyem szerint, amelyet mások is 
osztanak   hiányzik egy  tájház, 
hiányzik az ilyen jellegű ese-

mények lebonyolításához.  Rá 
szeretnék mutatni, hogy tájház-
ra és nem múzeumra van szük-
ségünk. Egy tájházban megőriz-
hetjük, minden kincset, azon tá-
jról, ahol születtünk, felnevel-
kedtünk ahol őseink élték min-
dennapjaikat.  Az én gyűjtemé-
nyem is jobb helyen lenne ott, 
mint házam szobáimban, ahol 
rajtam és családtagjaimon kí-
vül kevesen látják. PRÉCZ  ISTVÁN

Népmisszió a szalézi 
atyák vezette plébániákon
A muzslyai plébánián 

október 2-a és 11-e kö-
zött tartották a népmisszi-
ót, amelyben Ábrahám Béla 
SDB, magyar tartományfő-
nök, Depaula Flavio SDB, 
a tartományi titkár, Havasi 
Zoltán, Kukuczka Robert, 
Markus Zoltán ésVendrey 
Gábor szalézi atyák, vala-
mint Mellár József török-
becsei esperes vett részt.

A missziós napok ke-
retében külön tartottak 
foglalkozásokat a gye-
rekek, az ifjúság, a szü-
lők, az egyháztanácsta-
gok, az elváltak, az újra-
házasodottak, az özve-
gyek és magányosok szá-
mára, de találkoztak a kü-
lönböző csoportok vezető-
ivel is. A missziós atyák a 
betegekhez is ellátogatták, 
hogy velük is elbeszélges-
senek, megerősítsék őket 
hitükben.

A népmisszió ünnepi 
szentmisével zárult, ame-
lyet  Dr. Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi püspök mu-
tatott be paptestvérei köz-

reműködésével. A muzs-
lyai közösség ily módon is 
megünnepelte hármas jubi-
leumát: Don Bosco születé-
sének 200., Muzslya bete-
lepítésének 125. évfordu-
lóját és azt, hogy a szalézi 

atyák 50 éve szolgálják a 
közösséget.

A népmissziót Muzslyá-
val egyidejűleg megtartot-
ták a szalézi atyák vezette 
plébániákon: Erzsébetla-
kon, Lukácsfalván és Écs-
kán is.

Felújítási munkálatok a 
Lehel Sportközpontban 
A muzslyai Lehel Labdarúgóklub a Tartományi Ifjúsá-

gi- és Sporttitkárságnál sikeresen megpályázott pénz-
összegből felújítási munkálatokat végzett a Lehel Sport-
központ épületén. A tavasszal megkezdődött munkálatok 
során megjavították és lecserélték a létesítmény tetőszer-
kezetét, felújították a mosdókat és az öltözőket, ajtókat 
és ablakokat cseréltek, meszeltek és lecserélték az egyik 
meghibásodott bojlert.

Váci Mihály, a klub elnöke elmondta, hogy a közeljö-
vőben újabb munkálatok várhatóak ( segédpálya rendbe-
tétele, a lelátók megjavítása és lecserélése), valamint jö-
vőre - a klub 75 éves fennállása alkalmából - egy könyvet 
is szeretnének kiadni. BORBÉLY TIVADAR

 » A szentmisét  Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök mutatta be

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

50
éve a szalézi atyák 

 szolgálják a közösséget

 » A felújított Lehel » A gyűjtő

 » A citerások is bemutatkoztak

„
Ezen rendezvények 
lebonyolításához egy 
tájház alkalmasabb 
lenne, mint a meglévő 
művelődési egyesület 
székháza  
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1040
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
На продају плац од 12 ари код 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају дворишни стан ( 

двособан  и гарсоњера), поглед 
на Булевар Жарка Зрењанина 
73/3. Цена по договору. Хитно!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом, 

у Панонској улици, у Вршцу. 
Тел. 064/90-30-439.

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.

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

Продајем приземну 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.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

Издајем једнособан 
намештен стан у центру 
Вршца. Тел. 062/80-98-613.

Издаје се локал у Стеријиној 
улици број 53, може и продаја. 
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖИВОРАД 
ЉУБИЧИЋ

Дана 28. новембра 2015. године 
навршиће се пет тужних година од када није 
са нама наш најдражи отац, деда и брат

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Једино је вечна и моћна љубав јер 
побеђује смрт и заборав.

Увек ћеш бити у нашим срцима и 
мислима.

  Твоји: ћерка Катарина, зет Зоран, унук Стефан, сестра Вера са породицом, 
братаница Милена са породицом и шурак Живко са породицом.  
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IN MEMORIAM

Шаролта Јоановић
(1940-2014)

Била ми је пријатељ преко три деценије и колегиница у 
вршачкoм музеју више од једне деценије. Последњег дана у 
месецу септембру, у рано јутро, 2014. године завршио се животни 
пут Шаролте Јоановић, истакнутог археолога, личности изузетних 
интелектуалних и општељудских вредности.

Шаролта Јоановић рођена је 14. августа 1940. године у Панчеву, 
у угледној грађанској породици у којој је стекла свестрано 
образовање. Дипломирала је 1965. године на Филозофском 
факултету у Београду на групи за археологију. Радила је у вршачком 
музеју од 1976. године до пензионисања 2003. године,  у одсеку за 
праисторију.

Учествовала је на многобројним археолошким ископавањима, 
бавила се истраживањима палеолита и неолита на подручју Баната, 
објавила велики број  чланака, прилога, синтеза  у релeвантним  
стручним часописима у нашој земљи и ван ње. 

Озбиљно, предано, са урођеном прецизношћу проучавала  
je и публиковала  све   археолошке налазе  али, њено срце је 
било нераскидиво везано за камени материјал. Као резултат те  
митолошке  фасцинације каменом, оставила нам је последњу 
публикацију, синтезу њеног дугогодишњег рада-монографију: 
Типолошка анализа глачаног каменог материјала из Потпорња, 
Вршац 2003. 

Реализовала је самостално или у сарадњи са колегама низ 
тематских изложби са каталозима. Истичемо изузетно едукативну 
изложбу  Преобликовани камен из   2000. године.  с којом је успешно  
гостовала  у музејима Румуније (Темишвар, Решица и Лугош).

Поред свог матерњег (мађарског језика), беспрекорно је 
говорила и писала на српскохрватском језику, поседовала солидно 
знање  немачког и енглеског језика. Истичемо да је Шаролта 
Јоановић дала огроман допринос у превођењу документације  и 
литературе са  мађарског језика  коју поседује вршачки  музеј, у  
сређивању библиографије Ф.Милекера, kao  и у уређењу старог 
фонда  музејске библиотеке.

У току свог плодног радног века учествовала је у раду наших 
струковних организација у овиру претходне Југославије, музејских 
друштава Војводине и Србије као и у управним телима нашег 
музеја.  

Била је госпођа старог кова, изузетних манира, ван конвенција, 
посебног смисла за хумор. У исто време била је бескомпромисна, 
отвореног духа, бранилац правих вредности и социјалне правде. 

 Њен рад и значајна грађа коју је оставила за собом представљају  
подстрек и основу за будућа  истраживања праисторијских култура 
не само Баната већ и ширег региона. Дала је огроман допринос 
култури овог града и српској археологији.

Била ми је пријатељ и колега. Давала ми је  подршку у најтежим 
тренуцима и подстицала мој рад. Њену дубоку продуховљеност 
спознала сам радећи са њом али и у дугим приватним разговорима...

Сви ми који  смо имали задовољство да делимо  радне и 
свакодневне тренутке с нашом драгом Шари, носимо прегршт 
лепих и незаборавних успомена.

                                                                
Љиљана Бакић, Градски музеј Вршац

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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

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

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

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

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

Издајем пословни простор у 
Банатској 4, у Вршцу, површине 
50 m2, комплетно опремљен 
канцеларијским намештајем. Тел. 
062/512-476.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем 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
Жена средњих година 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају црвена 
фасадна цигла и кантар – вага 
Може замена за огревно дрво. 
Тел. 064/5118-882. 

На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје 
као сунчани зраци. Цена 
по комаду је 8.000,00. Тел. 
065/33-55-343.

Радим ситне кућне 
поправке. Цена повољна. Тел. 
062/538-838 и 063/292-177

Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177

Продајем три женска 
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по 
цени 2.000. потпуно исправни. 
Тел. 064/186-52-44.

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.

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

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.
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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

Кратко време пре ослобођења а и неколико 
дана после ослобођења привредни живот града 
Вршца био је скоро потпуно престао. Исчекивање 
онога шта ће доћи, политичке промене које су 
наступиле, све  је то утицало на привреду града 
тако да скоро ни једна радионица није ништа 
радилo.

Највећи део индустријских и занатских 
радионица био је до ослобођења у рукама 
фашиста. Сада су ова предузећа остала без 
руководстава, те се као први задатак поставиио 
пронаћи или оспособити руководиоце. На овом 
послу одиграли су значајну улогу радници.Они 
нису чекали наређења него су сами тражили пута 
и начина да њихове радионице оспособе за рад.

Прво предузеће које је прорадило било је 
Централна војна обућарница, која је ново створена 
и која је требало да задовољи потребе у обући 
Народно ослободилачке војске која је ушла у 
Вршац.

После овог предузећа ппочела су да се 
оспособљавају и остала предузећа па су 
тако прорадила: Банатски млин, Електрична 
централа,  Металска творница и ливница „Сајдл“ 
Творница машина „Најком“, Аутомеханичарска 
радионица „Клајн“, Механичарска радионица 
„Винер“, Радионица турпија „Чинчак“, Државна 
лимарска радионица, Банатски каменолом, 
Државна творница калупа „Зенит“, Творница 
сапуна „Бриксол“, Државна столарска радионица 
„Басараба“, Државна столарска радионица „ 
Цофман“, Државна фабрика кожа „Савић“, Државна 
кожара „Брих“, Државна опанчарска радионица, 
Војно кројачка радионица, Цивилно кројачка 
задруга, Фабрика сирћета „Видл“, Фабрика сирћета 
„Весл“, Војна пекара, Градска штампарија, Ужарска 
радионица „Набра“, Војна кланица и нека мања 
предузећа.

Снажне радничке машине весело су заиграле, 
јер су радници знали да сваки њихов покрет, 
њихов ударац неком алатком, значи један корак 
у изградњи државе која ће пружити нови и бољи 
живот раднику и сељаку. Радници су схватили да је 
прва и најважнија дужност помоћи фронту. У том 
погледу је врло важан рад радника саобраћајне и 
обућарске струке.

Саобраћајни радници су одмах приступили 
радовима на оспособљавању пруге и подизању 
порушених мостова.

Обућарски радници су сопственом 
иницијативом основали радионицу која је названа 
Централна војна  обућарница.

У овој обућарској радионици која је постојала, 
док је постојала потреба за њом тј. од 18. октобра 
1944. год. до 28. фебруара 1945. год. било је 
запослено 85 радника. Израђено је за војне 
потребе 5308 пари војничких цокула, 188 пари 
војничких чизама, извршено је 4800 оправака, 
опасача и упртача је израђено 757 ком., фишеклија 
193 комада, и разних других ситнијих ствари. 

Од 28. фебруара 1945. до 30. априла 1945. 
радила је ова радионица као градска. У њој је 
било запослено 55 радника и за наведено време 
свршили су:1221 пар цокула, 8 пари чизама, 178 
комада опасача и упртача, 121 комад фишеклија, 
601 поправки ципела, 60 пари дрвених сандала.

После 30. априла ова радионица је 
расформирана и већи део радника је прешао у 
обућарску радионицу Радничко- намештеничке 
набављачко – потрошачке задруге. Тада је могло 
да се помишља и на снабдевање цивилног 
становништва те због тога Градски народни одбор 
основао је специјалну обућарску радионицу за 
поправку старе обуће. Кроз ову радионицу прошло 
је до данас 6000 пари обуће за поправљање.

У ту сврху основана је и Опанчарска задруга  
која је произвела 3230 пари опанака, од тога је 
издато за војску 1147 пари, а за цивиле 2083.

Поред обућарских радионица одмах су биле 
успостављене и кројачке  у којима се највећим 
делом поправљало војничко одело.

Но поред тога оспособљаване су и остале 
индустријске и занатске радионице. Тако је 
стављена у покрет Градска машинска станица 
за оспособљавање пољопривредног алата  
неопходно потребан да би се пољски радови 
могли правилно  и на време обавити. Данас у тој 
Градској машинској станици ради 72 радника и 
то: 12 ковача, 2 бачвара, 1 машиниста, 1 зидар, 3 
административна чиновника, 1 чувар, 2 помоћна 
радника, а 49 заробљеника је такође запослено 
на овом послу. Радионица је дала 1.650.00 

радних часова, а главни су јој послови били 
прављење прекрупе, селектирање, поправка и 
оспособљавање разних пољопривредних алатки, 
машина и справа. Прекрупљивано је дневно 2.000 
кг. Селектовано је дневно 2000кг. У машинско – 
браварском одељењу оспособљене су 2 вршалице, 
5 косачица, 13 жетелица, 6 коњских грабуља, 14 
сејачица за кукуруз, 8 сејчица за житарице и друге 
пољопривредне справе и алати. Ковачница је 
поред поправке кола и справа вршила поткивање 
коња војничких, државних (бивших фашистичких) а 
по некад и приватних. За државна пољопривредна 
предузећа оправљено је 94 плуга, 780 раоника и 
126 кола.

Коларска радионица је упоредо са ковачком 
радионицом вршила поправке за државна 
пољопривредна предузећа.

Када је ова радионица у једном прелазном 
периоду извршила  свој задатак, Градски народни 
одбор ју је предао новоформираној Управи 
пољопривреди народних добара.

Значај рада овог предузећа је у томе што је 
оно фашистичке пољопривредне алатке, справе и 
машине и што их је давао на послугу како за обраду 
државне земље, тако  и за обраду приватне земље. 
Тако се је у пракси показала потреба за једном 
заједничком машинско тракторсом станицом.

За пољопривреду је било важно да ужарских 
производа буде у довољној количини. Зато је 
организован рад у бившој ужарској радионици „ 
Навра“, где је 7 радника дало 13.192 радних часова. 
Произведено је 1841 комад улара, 2815 комада 
штранги, 1741 комад поводаца, 401 комад уздица, 
247 комада огрљина, 71 комад дебелих пајвана, 
110 комада конопаца за рубље, 70 комада конђура, 
169 комада спона, 18 комада уздица за једног коња 
и друге разне ситне робе.

Недостатак свиња за клање изазвало је потребу 
да се створи Градска олајница да би се на тај начин 
омогућило да дође до потребних масноћа, а на 
другој страни да се спасе од пропадања већа 
количина сунцокрета који је лежао по таванима 
и био осуђен на пропаст пошто га нико није ни 
тражио ни откупљивао. Градски народни одбор 
је ову олајницу створио да привремено реши 
један од проблема у погледу снабдевања градског 
становништва уљем, док општи привредни план, 
напредак и производње наше привреде не буду 
ово питање решили на један бољи и целисходан 
начин. Олајница је израдила. 12131 кг. Уља, које је 
употребљено за исхрану радника Управе народних 
винограда и цивилног становништва. Олајница је 
почела да ради 30. априла 1945. год.

За војне и цивилне установе било је потрбно 
да се преузму многи лимарски послови, па је због 
тога организована лимарска радионица у бившој 
радионици Колбауер. У овој радионици је радило 5 
радника који су дали 9400 радних часова. Посао се 
је највећим делом састојао у поправкама на јавним 
и приватним зградама, док су се у радионици 

производиле углавном канте и ведра.
И за столарским пословима се осећала 

потреба, па је убрзо прорадила столарска 
радионица у бившој Цофмановој радњи, која 
се највише бавила поправкама радећи 75 проц. 
за војне а 25 проц. за цивилне потребе. У овој 
радионици је радило 12 радника који су дали 
17200 радних часова. Друга столарска радионица 
је  створена у бившој радионици Басараба где је 
радило 10 радника и 2 шегрта, који су заједно дали 
25436 радних часова. Ова радионица је такође 
радила највише за Југословенску армију за коју је 
имала 110 већих и много мањих радова, за Црвену 
армију, док је штаб III украјинског фронтаборавио у 
Вршцу 5 већих радова. За цивилне власти, установе 
и становништво 111 већих и много мањих радова. 
Смртни случајеви су нагнале народне власти да 
обнови рад бившег погребног предузећа Тор 
у коме су радила 3 радника. Који су дали 8.498 
радних часова  и израдили 759 ковчега са исто 
толико покора и јастука.

Потреба правилног обавештавања 
становништва у првим данима када још није било 
ни Београд освојен и док није било још никакве 
штампе, организовано је покретање листа „Радио-
вести“. У вези са тим је од бивше штампарије 
Културбунда начињена наша  штампарија која је 

поред листа штампала 1.560.00 разних тисканица, 
плаката, књига и брошура за 21.000 радних часова.

Прорадиле су још и: радионица турпија у којој 
је 7 радника за 13297 радних часова произвело 
које прерадило 19814 турпија, радионица играчака 
„Јафра“, радионица леда која је израдила 56 480 кг. 
леда, фотографска радионица, Содарска задруга, 
Женска фризерска задруга, књиговезница и друге 
радионице које су до тада биле у рукама фашиста.

Ни индустрија није  остављена неактивна, него 
је и она, ускоро после ослобођења, стављена у 
покрет. Банатска млинска индустрија запослила 
је 35 радника који су дали 58320 радних часова, 
од којих 7.290  прековремених. Капацитет рада 
биио је за 24 часа 40.000 кг пшенице. Самлевено 
је свега 5.024.767 кг. пшенице, 293.311 кг.  кукуруза, 
а произведено 3.818.842 кг. брашна, 904.485 кг. 
мекиња, 200.990 кг. граора, 263.980 кг. кукурузног 
брашна. Банатска млинска индустрија радила је за 
потребе војске и цивилног становништва. За војску 
је издато 203.751 кг. брашна, 37.955 кг. мекиња, 
14.594 кг. граора. За потребе градске апровизације  
и приватне потребе  произвођача издато је 
3.516.073 кг. брашна, 866.503 кг. мекиња и 186.396 
кг. граора.

Творница сирћета „Велс“ радила је са 3 радника 
који су дали 4.935 радних часова, од тода 473 
прековремених. Капацитет производње био је 
месечно10.500 литара сирћета. Произведено је у 
свему 41.724 лт. 10% киселине.

Радионица сирћета „Видл“, имала је 7 радика 
који су дали 15.868 радних часова, од тога 182 часа 
прековременог рада, Капацитет производње 600 

лит. Дневно. У свему је произведено 83.480 лт. 10% 
сирћетне киселине.

Прорадила је и творница пива „Цофман“ која 5 
година није била у погону. У овој творници је било 
запослено 19 радника који су дали 16.638 радних 
часова, од тога 5.850 часа прековременог рада. 
Произведено је укупно 4.500 хектолитара пива и 
120.000 кг. леда.

Творница чоколаде и бонбона „Ифко“радила 
је једно време док је имала сировина. Било је 
запослено око 20 радника који су дали 3.216 радних 
часова. Произведено је 1.365 кг. чоколаде и 750 кг . 
десерт чоколаде, што је послато рањеницима по 
војним болницама.

Творница стројева „Сајдл“ запослила је 63 
радника кокји су дали 85.402 радна часа, од тога 
1.400 часа прековременог рада. Рад предузећа 
састојао се из поправки стројева, вршилица, 
парних ваљкова, инсталација водовода, поправки 
мотора за млинове и творнице, оштрење 
ваљкова за млинове, израде нових осовина за 
млинове, израда делова штампарских, млинских 
и пољопривредних стројева, парних ваљкова 
и трактора. Израђиване су  нове моторне главе, 
потковице и обрући. Израђено је 150 нових 
гвоздених кревета. Предузеће је бушило 4 нова 
бунара на дубини од 57 метара. Рад предузећа 
није био ограничен само на Вршац, него је оно 
радило и за многа предузећа за територије јужног 
и северног Баната. 

Градска електрична централа има 46 радника 
од којих 17 за погон, 15 за инсталације а 14 
административних. Радних часова је било 105.667, 
од тога су радници на погону и инсталацијама 
имали 72.667, а намештеници у административном 
одељењу 33.600. Прековремених часова било 
је 11.517. Произведено је 515.986 квх. А за ово је 
употребљено 2,126.885 кг. угља. Извршено је око 
3.500 поправки.

За потребе војске основана је творница 
батерија, у којој је радило 6 радника који су дали 
5.845 радних часова. Произведено је 6.850 комада 
четвртастих батерија и 397 комада округлих. 
Производи су највећим делом испоручени војсци.

У једно од највећих предузећа у Вршцу – 
творница калупа „Зенит“, стављена је у погон. У 
предузећу је било запослено 26 радника, који 
су дали 61.146 радних часова.Произведено је 
4.499 пари калупа, 16.522 пара дрвених ђонова, 
2.490 пари дрвених потпетица, 407 кг. дрвених 
ексера, 3.231 пар кајл-пета, 19.173 пара подметача, 
88.499 комада запушача и сл. И поред тога што 
је сувласник фабрике „ Бриксол“ Александар 
Ђурковић запалио творницу да би је онеспособио 
за рад, предузеће је ипак прорадило до 1. јуна 
1945. год. са 9 радника уз осмочасовни дневни рад 
дневно 300 кг сапуна, а од онда је са осам радника 
уз осмочасовно радно време производило дневно 
500 кг. сапуна. Произведено је 39.143 кг. сапунске 
основе, 21.409 комада сапуна од по 100 грама са 
62 проц. масноће, 18.562 комада од по 500 грама са 
62 проц. масноће, 828 кг. дечјег сапуна са 75 проц. 
масноће, 181кг. берберског сапуна са 75 проц. 
масноће. За грађанство је испоручено 28.075 кг. 
сапуна.

Последње предузеће које је прорадило је 
предионица вуне Мијатовић са 8 радника који 
су имали 960 радних часова. Произвођено је 
вунено предиво и 150 кг. за петнаест радних 
дана. Предузеће је оспособљено да на ручним 
разбојима може производити вунене штофове са 
капацитетом 9 м. дневно.

Уложени напор радног света града Вршца имао 
је резултат да су скоро све занатске радионице и 
индустријска предузећа која су постојала за време 
окупације, или пре рата, поново прорадила, осим 
фабике шешира и циглане. Ова предузећа  не 
раде још својим предратним капацитетом због 
потешкоћа око набавке сировина. Па и поред тога 
свест радних маса омогућила је раднице оживе, 
да производе и да на овај начин једино правилан, 
решавају питање привредних тешкоћа у којима 
се наша земља нашла после завршетка рата. Два 
ударничка такмичења – децмбарско и првомајско 
– донела су нашем граду леп број ударника, који 
су својим примером показали како теба радити 
за нашу нову заједницу, за нашу демократску 
федеративну Југославију. Овакво њихово залагање 
је сигуран темељ за изградњу боље будућности 
наше заједнице.

РАДИОНИЦЕ СУ 
ПРОРАДИЛЕ
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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: 
Данијела Џунић и ћеркица Андријана 
Калдараш, Миљана Станковић и син 
Марко Влаисављевић, Бојана и синчић 
Петар Деђански, Драгана Николић 
и ћерка Ксенија Бобић, Светлана 
Петковић и њена девојчица Љубица 
Орловић. 

ПРВИ  
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Миљана Станковић
Бојана Деђански

Драгана Николић Светлана Петковић

Данијела Џунић

Од рођења до 1. месеца

Ваша беба је напокон са вама. Сигурно сте се запитали 
шта може радити тако мала беба осим спавати и јести? 
Први дан по рођењу бебе не виде добро, али чују ваш 
глас, застану и ослушкују гласове.

Након 4-5 дана види вас на удаљености од 20-25 цм и 
проматра помицање усана. У првим данима бебе најбоље 
виде црно беле контрасте и јарке боје као што је пример 
црвена.

Бебе од рођења прате шта се догађа око њих. Могу 
показати емоције када јој говорите или правите гримасе. 
Чест контакт очима и контакт кожом са оба родитеља, 
посебно при храњењу, од велике је важности и бебе 
показују задовољство.

Беба је рођена да упија звукове. Причајте својој беби 
од првога дана и никада немојте престати. Понављајте 
њено име, поновно и поновно... Говорите певајућим 
гласом. Када је беба нахрањена, пелена промењена, 
ставите је себи на прса и слушајте заједно неку класичну 
музику.

Пратите бебине покрете, како помиче ногице или 
окреће тешку главицу с једне стране на другу. Можете је 
лагано и нежно масирати. Ево неколико примера масаже 
бебе у лежећем положају:

1. Ставите бебина стопала на подлогу и држите у том 
положају неколико секунди.

2. Подижите обе ножице савијене у колену према 
стомачићу и враћајте их назад на подлогу, али испружене.

3. Поновите исту вежбу на начин да ножице иду 
асиметрично горе-доле (док једна иде горе, друга иде 
доле).

4. Савијте бебине ручице у лактовима (веритклано на 
труп) и испружите их.                                                                                                       

5. Обе ручице испружене одижите горе-доле 
(подигните изнад главе, па спустите уз тело).

6. Поновите претходну вежбу тако да ручице иду 
асиметрично горе-доле. 

7. Десну ручицу на лево раме, па леву ручицу на десно 

(као да се загрли).
8. Масирајте врло нежно својим палчевима бебине 

дланове.
9. Примите бебу за једну ручицу и додирујте том руком, 

дланом, делове њезиног тела -  подлактицу друге руке, 
ножице, стомачић,    образе и онда по маминим образима.

Бебе у првим недељама држе јако стиснуте ручице. 
Играјте се нежно с прстима, то ће је охрабрити да отвори 
шачицу.

Од 1. до 2. месеца

Ваша беба ће ускоро бити одушевљена рукама. И 
полако с временом ће отворити своје шачице. Прстићи 
су врло осетљиви, нежно их дирајте, мазите и масирајте. 

Све више и више разговарајте са бебом, слушајте 
опуштајућу музику. Беба сада испушта једноставне 
звукове ех, ух, ах ...

Беба вас препознаје! Често се смеје, гледа према 
одређеним звуковима и прати шта се догађа. Можете се 
играти игре - следи мој прст погледом - или игре смејања 
- нежно притисните прстом бебин стомачић и реците 
беби шта радите. Користите у игри и огледало.

Узмите бебу у наручје и са удаљености 20-25 цм 
говорите јој њено име или јој реците: како је ово добра 
девојчица/дечак, понављајте то неколико пута.

Беба се све више социјализује тј. може остати будна 
дужи период након храњења и ужива гледајући шта ви 
радите. Имитира изразе лица, препознаје ваш глас и 
одговара гугутањем. Гледајте се с бебом у очи и пробајте 
задржати њену пажњу причањем или смејањем. Певајте 
беби успаванке и лагано плешите с њом. Снимите и неку 
вашу властиту успаванку.

Аутор: Рода.хр

ИГРЕ СА БЕБОМ ОД 
ПРВОГА ДАНА
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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

Вршац је, поред Темишвара, неоспорно 
један од најлепших и најинтересантнијих 
градова Баната - делом збоз положаја, делом 
због разних грана индустрије и културе. Он 
припада слободним краљевскимградовима 
некадашње Мађарске, а славна владавина 
цара Франца I помогла је да до тог положаја 
дође.

Град лежи 45 степени и 8 минута северне 
ширине и 38 степени и 58 минута источне 
дужине. 13033 хвати изнад површине 
Дунава, у југоисточном делу аустријске 
монархије и покрајине Темишвар (и Српске 
Војводине).

Вршац је удаљен 10 миља од Темишвара 
скоро 3  миље од аустријске војне границе 
и 5 миља у ваздушној линији према југу од 
Дунава и српске границе.

Вршац се простире у облику полукруга 
у подножју последњег огранка Вршачких 
брда, у југозападном правцу и пружа лепу 
слику гледан и са брега и из равнице.

Вршац нема предграђе, само реоне 
који имају разне називе од којих су 
неколико лепи и љупки, други опет мање 
лепи и бедни. Већина улица је права и 
имају праве углове. У интересу лепоте 
града неки објекти су срушени. Највећи 
је саобраћај на пијаци; то је велики трг 
неправилног облика. Већина кућа - осим 
оних у центру града, тако је постављена 
да слеме стоји на предњој страни, и имају 
обично два прозора до улице, ретко кад 
више. Има много спратних кућа сазиданих 
од доброг материјала. Кровови су од 

црепа или шиндре, само на периферији 
града од сламе. Четири главне улице иду 
такорећи према четири стране света. 
На југоисточном крају стоји железничка 
станица. Раздаљина од центра града није 
велика, путницима стоје на располагању 
фијакери и омнибуси. Неколико јавних 
зграда служе за украс града: православна 
црква, владичански двор, Градска кућа и 
реална гимназија. Почело се са зидањем 
велике католичке цркве у готском стилу, 
која ће бити завршена кроз четири године. 
Вршац је средиште православног владике, 
град има и среско начелство.

За образовање служе: католичка 
учитељска школа, троразредна реалка, 
богословија за Србе и Румуне и две 
католичке и једна православна грађанска 
школа, једна католичка и јеврејска основна 
школа.

Град има 20000 становника, 3600 кућа 
и простире се на 3,5 квадратне миље. 
Половина становништва су Немци, друга 
половина Срби, али има и Мађара, Румуна, 
Јевреја и Цигана. Немци су католици, 
а Срби православци. Становништво се 
бави гајењем свилених буба, ратарством 
и виноградарством. Фабрике свиле 
испоручују годишње 3000 до 3600 фунти 
свиле. Виногради отприлике 4000 ланаца 
дају годишње 250000 кофа доброг вина. 
Ово вино, као чувени вермут и сект, продају 
се широм  монархије. Нешто се грађана 
бави сточарством и гајењем пчела, али са 
мање успеха.

ФРАНЦ АЈЗИНГЕР  
ПРИлОГ ЗА ИСТОРИЈУ СлОБОДНОГ 
КРАЉЕВСКОГ  ГРАДА ВРшЦА  (4)

1864.
-У пролеће, зао гост 

- тифус, посетио је наш 
град, па иако није око себе 
епидемијски захватио, ипак 
је шчепао бројне жртве - 
251.

- Жетва житарица била 
је у овој години тако 
благословена, да је њен 
резултат замео сваки траг 
прошлогодишње слабе 
сетве, само је у пролеће 
сточна болест силовито 
наступила и ужаснула 
део становништва који 
је поседовао стоку. Ипак, 
локалне власти донеле 
су хвале вредне мере да 
би предупредили опасно 
ширење болести, што је, 
ипак, само са великим 
напорима успело.

- Великодушношћу ње-
гове екселенције високодо-
стојног  господина бискупа 

фон Бонаца уведен је ред 
школских сестара женске 
омладине и оне су почеле 
радити 31. октобра. (1)

- Трговина је ове године 
била врло жива јер су 
због прошлогодишње 
оскудице кућне залихе 
биле исцрпљене и оне би 
овогодишњом богатом 
жетвом требало да буду 
надокнађене. Врло 
неповољно време што је 
наступило у рану јесен 
натерало је власнике 
добара да заостану са 
обрадом земље и штетило 
је зрењу кукуруза који је 
богато родио. Берба грожђа 
није била задовољавајућа 
у оном степену како се 
у почетку надало, чак се 
говорило да је вишеструко 
подбацила, па ипак је цена 
масте у време бербе била 
зачуђујуће мала. Ведро 

масте један флорин и 
тридесет и шест новчића, 
а при крају бербе два 
флорина. У ово време, 
средином октобра, плаћано 
је старо вино по ведру пет 
до седам флорина, црвено 
четири до осам флорина, 
шилер (ружица) четири до 
осам флорина.

- Већ шестог октобра 
појавио се први лед на 
плитким водама што је 
изазвало страх да ускоро 
долази оштра зима. 
Ипак, наступио је дужи 
кишни период, који се 
са маловедрих дана и 
кратким сувим временом 
задржао до краја децембра, 
када је, постепено, са 
лаким пахуљама које је 
ветар разносио, коначно 
наступила зима.

КРИшТОФ БАУМАН - ПРИлОЗИ ЗА хРОНИКУ ВРшЦА  (20)

(1) 
 Ову школу водио је женски језуитски 

ред “Notre-dame”.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 17, број 270, 20. новембар 1991.

МАЊИ ПОРЕЗИ ЗА МОБИлИСАНЕ 
РЕЗЕРВИСТЕ

Извршни савет Скупштине општине 
прихватио је предлог Општинске управе да 
се мобилисани резервисти који се иначе баве 
пољопривредом или неким самосталним 
делатностима ослободе плаћања пореза у 
висини од 50 одсто од утврђеног пореза за ову 
годину.

Истовремено, договорено је да се препоручи 
Фондовима да донесу сличне одлуке да би 
се онима који нису у могућности да обављају 
послове (опет се мисли на пољопривреднике) у 
одређеном постотку смањили и доприноси.

Тик уз објекат Месне канцеларије у Загајици 
неимари подижу зграду намењену раду лекара 
и медицинске сестре, здравствених радника који 
овде ординирају већ годинама два дана у недељи. 
Приземље је озидано и обезбеђен је материјал 
за кров који ће, како се очекује, бити подигнут до 
нове године, а идућег лета планира се усељење. 
Под кровом ће од укупно 160 квадрата чија ће 
изградња коштати око 70.000 немачких марака, 
бити и сала за састанке Месне заједнице, а будући 
санитарни чвор користиће и поштари и запослени 
у Месној канцеларији.

Његова екселенција амбасадор Руске Федерације 
у Србији Александар Васиљевич Конузин је 22. 
новембра посетио вршачку фирму ДП “Други октобар” 
и са руководством овог комуналног предузећа 
разговарао о могућностима успостављања сарадње са 
руским привредним субјектима. Амбасадор Конузин 
је подсетио да ово није његова прва посета Вршцу, 
већ да је релативно чест гост са жељом да се упозна 
са економском ситуацијом и осталим приликама, 
у циљу проналажења могућности за сарадњу са 
руским привредницима. Конузин је истакао да режим 
слободне трговине између Русије и Србије обухвата 
око 97 одсто српских производа укључених у размену, 
што практично значи да се они могу извозити у Русију 
без царине.

ИЗ СТАРОГ АлБУМА 

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 27, број 497, 30. новембар 2001.

НИЧЕ НОВА АМБУлАНТА У ЗАГАЈИЦИ

Вршачка кула, Инфо локал Медиа група, година 37, број 836, 25. новембар 2011.

АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ПОСЕТИО ДП “ДРУГИ ОКТОБАР”
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 15.колa

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

ТАБЕЛА
 
1 Оџаци  15 9 3 3 25 10 +15 30
2 Раднички (НП) 15 9 3 3 16 11 +5  30
3 Раднички (СМ) 15 7 6 2 20 14 +6  27
4 Бачка 1901  15 6 7 2 19 13 +6  25
5 Дунав  15 6 6 3 21 13 +8  24
6 Слога   15 6 4 5 21 18 +3  22
7 Сента   15 5 7 3 16 14 +2  22
8 ТСЦ   15 6 4 5 11 10 +1  22
9 Раднички (Ш)  15 5 6 4 13 12 +1  21
10 Омладинац  15 4 8 3 15 12 +3  20
11 Цемент  15 4 6 5 17 16 +1  18
12 Железничар  15 5 3 7 17 24 -7  18
13 Борац (С)  15 3 2 10 16 22 -6  11
14 Банат  15 2 5 8 8 19 -11  11
15 Долина  15 2 4 9 10 22 -12  10
16 Вршац  15 1 6 8 8 23 -15  9
 

Мршав бодовни салдо остварили су 
клубови са територије вршачке општине 
у јесењем делу Банатске зоне Војвођанске 
лиге. Вршац јунајтед се после 15 одиграних 
кола налази на последњем месту и 
дефинитивно је најнепријатније изненађење 
лиге. Тек нешто бољи учинак остварили су 
фудбалери Полета из Избишта, захваљујући 

томе што су са гостовања донели два бода 
више, али је комплетна слика сениорског 
вршачког фудбала изузетно лоша. Вршац 
јунајтед је важио за једног од кандидата за 
висок пласман, појачао се у складу са тим 
амбицијама, али ни промена тренера нити 
одлазак спортског директора није успео 
да раздрма играчки кадар, који је у добром 

делу сезоне подсећао на групу рекреативаца 
и играо по систему: друштво, лако ћемо. На 
тај начин је огроман труд управе и стручног 
штаба Вршац јунајтеда, пре свега у летњем 
прелазном року и припремном периоду остао 
без резултата, а хоће ли у другом делу сезоне 
бити и потпуно обезвређен остаје да се види. 

Вршчани су у минут до надокнаде 
времена избегли још један пораз на 
Градском стадиону, захваљујући пре свега 
индивидуалном голгетерском квалитету 
Данила Белића. Победа претходног 
викенда у Падини и бод против Сенте у 
Вршцу само су донекле ублажили горак 
укус навијачима после веома лоше јесени, 

али нису допринели да се побегне са дна 
табеле. Вршац је последњи на табели са 
девет освојених бодова, са свега једном 
победом и предстоји му тешка пролећна 
битка за опстанак међу српсколигашима. 
Нови председник клуба Миодраг Бранков 
рекао је да предстоји детаљна анализа 
јесењег дела, да шеф стручног штаба треба 

да поднесе извештај управи а потом ће 
уследити и обраћање и вршачкој спортској 
јавности, пре свега на тему конкретних 
мера за изалазк из резултатске кризе. 

ПОДЕЛА ПЛЕНА НА ЗАТВАРАЊУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА СЕЗОНЕ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

БЕЛИЋЕВ ГОЛ НАДЕ
ВРШАЦ - СЕНТА 1:1 (0:1)

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 15. колa
Јединство Стевић  1 : 0  Партизан (У)
Југославија  0 : 11  Динамо 1945
Партизан (Г)  1 : 4  Будућност (А)
Борац (С)  6 : 2  Младост (В)
Војводина  0 : 2  Слога (БНС)
БАК  :  Црвена звезда
Владимировац  1 : 2  Вултурул

                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 14     13 1         0 40
2Младост (О) 14     11 1        2 34
3Војводина 14      9 2        3 29
4Слога (БНС) 14      9 1        4 28
5Будућност (А) 14      8 3        3 27
6Вултурул 14      6 3        5 21
7Борац (С) 14      5 5        4 20
8БАК  13      5 4        4 19
9Партизан (У) 14      6 0        8 18
10Ц. звезда 13      5 1        7 16
11Јед. Стевић 14      4 3        7 15
12Младост (В) 14      4 1        9 13
13Влади. 14      2 1       11 7
14Југославија 14      2 0       12 6
15Партизан (Г) 14      1 2       11 5
16Раднички (Б) 0         0 0         0 0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 15. кола

Црвена звезда (РС) 1 : 0 ЖАК
Раднички Зрењанин 8 : 0 Младост (Л)
Јединство (БК) 4 : 2 Слога
Полет 2 : 0 Слобода
Раднички (С) 1 : 0 Јединство (НБ)
Козара 1 : 1 Пролетер (БК)
Будућност 1 : 0 Вршац Унитед
Славиа 0 : 0 Раднички (К)

ТАБЕЛА
1 Раднички Зр.  15 13 0 2 51 12 +39 39
2 Козара  15 9 4 2 25 8 +17     31
3 Будућност  15 9 1 5 23 18 +5      28
4 Јединство (БК) 15 8 2 5 33 23 +10   26
5 Јединство (НБ) 15 8 1 6 28 17 +11   25
6 Раднички (С)  15 7 2 6 22 22 0         23
7 ЖАК   15 6 3 6 18 16 +2      21
8 Слобода  15 7 0 8 26 28 -2       21
9 Славиа  15 6 2 7 32 25 +7      20
10 Слога  15 6 1 8 23 25 -2       19
11 Прол. (БК)  15 4 5 6 14 28 -14    17
12 Младост (Л)  15 5 1 9 21 38 -17    16
13 Полет  15 5 1 9 17 40 -23    16
14 Ц. звезда (РС) 15 5 0 10 14 23 -9    15
15 Раднички (К)  15 4 3 8 11 23 -12    15
16 Вш Унитед  15 4 2 9 18 30 -12    14

ФУД БА Л

Светла тачка: Данило Белић 

Вршчани су у завршници 
утакмице против борбених 
Апатинаца , која није била 
за навијаче са слабим 
срцем, претрпели први 
пораз ове сезоне и тако 
остали без титуле јесењег 
првака. Изабраници 
тренера Ненада Варађана 
платили су цех слабом 
уласку у меч, противнику 
су дозволили да поведе са 
три гола предности (0:3) 
и били приморани да до 
краја грчевито јуре његову 
предност. Упркос томе 
што стрелци нису имали 
свој дан и што је спортска 
срећа потпуно окренула 
леђа екипи Форума, другим 
поготком Радуловића у 
34. минуту Вршчани су 
дошли до изједначења. У 
последњем минуту, у жељи 
да дођу до сва три бода, 
домаћи су уместо голмана 

у игру увели још једног 
играча, али су у последњим 
секундама изгубили посед 
лопте и један бод који су 
имали у џепу. Гостујући 
играч Моруновић је са своје 
половине, мало пре звука 

сирене, успео да погоди 
мрежу за велико славље 
Апа Футсала.

У последњем колу јесењег 
дела сезоне Форум гостује 
Србобрану, претпоследњој 
екипи на табели.

Резултати 8. кола: 
Летећи Холанђанин - 
Телеп 3:0, Танго - Кикинда 
3:2, Викинг - Србобран 
4:4, Тврђава - Хајдук 5:2. 

ПРВИ ПОРАЗ ФОРУМА ОВЕ СЕЗОНЕ У ДРУГОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ШОК У ПОСЛЕДЊИМ СЕКУНДАМА
ФОРУМ - АПА ФУТСАЛ 3:4 (2:3)

КРАЈ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА У БАНАТСКОЈ ЗОНИ ДОНЕО БРИГЕ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДУ И ИЗБИШТАНИМА

НЕМИРАН ЗИМСКИ САН 

Скупштина Фудбалског савеза 
Општине Вршац поново је за 
мандатара изабрала истакнутог 
спортског радника Стевана Королију, 
који ће председавати до 2020. године. 
Скупштини ФСО Вршац присуствовао 
је 21 од укупно 25 чланова а све одлуке 
донесене су једногласно. Королија је 
скупштини предложио нови састав 
Извршног одбора који чине: Драган 

Милошевић (Удружење судија), 
Александар Какован (Удружење 
тренера), Дражен Јовановић, 
Миодраг Бранков, Мирослав Бељин 
и Јеремија Јонике. Председник 
Надзорног одбора је Драгољуб Божин, 
а чланови Александар Каначки и 
Ненад Атанацков. Нови председник 
је истакао да вршачки фудбал није у 
сјајној ситуацији и позвао на јединство 

и сарадњу све фудбалске раднике који 
се разликују само по боји дресова а 
зејднички су им проблеми са којима 
се свакодневно суочавају, пре свих 
беспарица и  услови рада.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА АЛИБУНАР

ПОВЕРЕЊЕ 
НИКОЛИЋУ

На Изборној скупштини Фудбаслког 
савеза општине Алибунар у раду је 
учествовало 11 од укупно 12 делегата 
који су до 2020. године дали поверење 
Зорану Николићу. Мандатар ће овај 
савез представљати у Фудбалском савезу 
Војводине, а заједно са Владимиром 
Вујовићем у Окружном савезу Панчево. 
Потпредседник је Зоран Ђокић, секретар 
Горан Добричић. Николић је предложио 
Скупштини нови Извршни одбор који 
чине: Владимир Вујовић, Игор Петровић, 
Никола Бакурски и Горан Бокан, док су у 
Надзорном одбору: Звонко Стевић, Богдан 
Станков и Драган Бањаш.

ИЗБОРИ У ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

НОВИ МАНДАТ ЗА СТЕВАНА КОРОЛИЈУ

ФУ ТС А Л
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КО Ш А Р К А

ТИЈАНА ЈОКИЋ ПРВА 
НА МЕМОРИЈАЛУ ВОЈЕ 

ВАКУЛОВИЋА
Тијана Јокић, чланица 

Стонотениског клуба “Вршац”, понела 
је титулу најбоље јуниорке на 
бодовном турниру “А” класе СТСС под 
називом Меморијал Воје Вакуловића 
који је одржан у Смедереву. Јокићева 
је у финалу савладала Едину Бенке 
из Војводине из Бачког Градишта са 
3:0 (11:8, 11:5, 11:8). До финала Тијана 
је дошла победама над играчицама 
Рапида из Николинаца, Анђеле 
Менгер у четвртфиналу и Лауре 
Кожокар у полуфиналу. У игри парова 
Тијана Јокић је наступила са Драганом 
Вигњевић из Обилића из Новог 
Кнежевца и освојила друго место. 
Дубл Јокић - Вигњевић поражен је у 
финалу од Едине Бенке и Еле Халас са 
3:2 у сетовима. 

На машком јуниорском турниру 
Вршчанин Никола Грбић, који 
наступа за Челарево, у појединачној 
конкуренцији догурао је до 
четвртфинала где га је зауставио 
Никша Мартиновић из Спартака. 
Првотимац Вршца матија Јовичић се 
пласирао у полуфинале, али је и њега 
зауставио Суботичанин Мартиновић. 
Ипак, у финалу, славио је Никола 
Маринковић из београдског СТАК-а, 
клуба који води играч Вршца Горан 
Коцић.

Ниже успехе: Тијана Јокић

СУПЕРЛИГА (М) 6. КОЛО

ПРВЕНАЦ ВРШЦА
ИМТ - ВРШАЦ 0:4

Жуњанин - М. Јовичић 2:3 (11:9, 
11:6, 10:12, 11:13, 4:11), Чолаковић - 
Л. Јовичић 2:3 (11:6, 7:11, 11:7, 4:11, 
5:11), Дамјановић - Коцић 1:3 (8:11, 
11:8, 9:11, 9:11), Жуњанин - Л. Јовичић 
0:3 (7:11, 6:11, 5:11)

Резултати 6. кола: Партизан - 
Панонија 0:4, Стенес - Црвена звезда 
0:4, Банат - Спартак 4:0, Топличанин - 
Пожаревац 1:4

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

Кошаркаши Вршца Свислајон 
вечерас су предвођени новим тренером 
Милошем Пејићем, уписали веома важну 
победу против Тамиша из Панчева, 
резултатом 73:65.

На утакмици су виђена два потпуно 
различита полувремена. Тамиш је 
доминирао у првом, када су, после краћег 
егала, направили серију 14:2 и дошли до 
осетније предности, која је у 23. минуту 
износила највиших +14 (46:32). Друго 
је, међутим, припало домаћину, који је 
агресивном одбраном и одлучном игром 
у нападу успео да преокрене тај резултат. 
Серијом 15:2 су чак на стекли и 9 поена 
предности (65:56, 36. мин), који су му 
осигурали четврти тријумф у сезони.

- Са екипом сам одрадио само један 
тренинг уочи утакмице, тако да сам 
максимално испоштовао оно што је 
мој претходник радио. У суштини, мој 
задатак је да ову екипу „продрмам“, да их 
натерам на дисциплину и ангажованост. 
За то ми је вечерас требало цело прво 
полувреме, јер у тим тренуцима нисмо 
личили на екипу која треба да претендује 
на врх табеле. У другом полувремену је у 
игри било трагова онога што ја хоћу да 
урадим са екипом. Почели смо да играмо 
кошарку и то је дало резултат. Захвалио 
бих се вршачкој публици на подршци и 
надам се да ће их убудуће, када будемо 
наставили са победама, бити још више 

– рекао је Милош Пејић, нови тренер 
Вршца Сwисслион. 

Најбољи играч утакмице био је 
Андрија Симовић (индекс 27), који је 
имао дабл-дабл учинак са 18 поена и 10 

скокова, док је Младен Јеремић такође 
убацио 18 поена. Рајко Кљајевић је 
додао 16 поена уз 9 скокова. У следећем 
колу Вршац Сwисслион иде у госте ОКК 
Београду.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

С ТО Н И  Т Е Н И С
ПРВА ПОБЕДА ВРШЧАНА СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ

ПЕЈИЋ ПРОДРМАО ЛАВОВЕ
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН - ТАМИШ 73:65 (16:12, 13:27, 27:17, 17:9)

Фузијом два савеза започета је нова 
страница историје кендо спорта и јапанског 
мачевања - чанбаре у нашој земљи и то баш 
у Вршцу. На састанку одржаном у недељу 22 
новембра, председник Кендо савеза Србије 
Владан Главоњић, генерални секретар Душан 
Николић, технички директор Бранко Борота 
и официјални представник Спорт Чанбаре 
Адријана Барши договорили су заједничке 
циљеве Кендо Савеза Србије за наредну 
годину. “Камп перспективних спортиста”,  на 
коме су бесплатно вежбала деца из Београда, 
Шапца, Новог Сада, Параћина, Вршца и многих 
других, водила је Хитоми Кумон, учитељ Кенда 
6. дан. Она ће, уз подршку Јапанске агенције 
за међународну сарадњу (ЈИЦА), Амбасаде 
Јапана у Србији и Министарства омладине и 
спорта Србије боравити у Србији наредне две 
године.

ФУЗИЈА КЕНДО САВЕЗА СРБИЈЕ И СПОРТ ЧАНБАРЕ

“КАМП ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА” У ВРШЦУ

Продрмани: Томашевић и Кљајевић

Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И

Вршчанин Александар Ђорић, 
члан  Теквондо клуба  “Вршац”, освојио 
је бронзану медаљу на Европском 
првенству у Букурешту, у конкуренцији 
такмичара до 21 године. Вршчанин је у 
тешкој категорији ( +87) у првом колу 
славио против  Немца Ленкевица 10:9, 
а затим је у полуфиналу поражен од 
Француза Ел Јазидија са 18:6. Ђорић се 
захвалио свим пријатељима и колегама 
из клуба на подршци, а потом и тренеру 
Борису Горјупу. 

-Прва која је извојевана била је и 
сам одлазак Европско првенство и то 
захваљујући мом тренеру Горјупу.  Ово је 
моја  прва велика медаља на европском 
првенству, презадовољан сам резултатом 
и могу само рећи свима да је ово почетак 
и да ћу наставити да се борим.Прошао 
сам све репрезентативне селекције, 
желим да се докажем и у сениорској, 
нагласио је Ђорић.

Горјуп, један од тренера младе 
репрезентације Србије, задовољан је 
чињеницом да је чак четири од десет 
репрезентативаца Србије освојило 
медаље.

- У Букурешт смо отпутовали у знатно 
подмлађеном саставу у односу на 
претходни шампионат када је Србија 
освојила највише медаља од када наступа 
на великим такмичењима. Због тога сам у 

потпуности задовољан освајањем четири 
одличја а посебно успехом нашег Ђорића, 
који је и на прошлом шампионату био 
близу победничког постоља. Он је 96. 
годиште може и следеће године да 
наступи на шампионату за млађе сениоре 
и мислим да овим његове могућности 

нису исцрпљене већ да има квалитет за 
финале, закључио је Горјуп.

Ана Бајић је у категорији до 73 
килограма, освојила је сребро, а друге 
две бронзане медаље за Србију освојиле 
су и Ирис Јовић Вујаковић (-62кг) и Сара 
Дамјановић (-49кг).

НОВИ УСПЕХ СРПСКОГ И ВРШАЧКОГ ТЕКВОНДОА

ЕВРОПСКА БРОНЗА АЛЕКСАНДРА ЂОРИЋА

Нови успе: Борис Горјуп и Александар Ђорић
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