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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Представници Вршца и Требиња 
потписали су званичну Повељу о 
братимљењу, након договора током 
протекле године. Идеја о братимљењу 
ова два града, озваничена прошле 
недеље у Требињу, потекла је од 
Родољуба Драшковића, бизнисмена 
који је свој посао започео у Вршцу, а 
сада га развија и у Требињу.

-И овога пута доказали смо 
недвосмислену намјеру да радимо 
за добробит оба наша града, у циљу 
јачања нашег националног идентитета 
и укупног друштвеног и економског 
развоја локалних заједница, па и 
регија, истакао је Славко Вучуревић, 
градоначелник Требиња.

Родољуб Драшковић је изразио 
задовољство поводом потписивања 
Повеље о братимљењу и нагласио да 
ће и убудуће бити спона два братска 
града.

-Једини мој циљ је да повезујем 
привреду, рекао је Драшковић. У 
Вршцу је јак  аграр, а и индустрија као 
што је фармацеутска, па су огромне 
количине роба данас на путу између 
Вршца и Требиња. Сигуран сам да ће 
их бити  још више, јер једни другима 
производе огромне количине 
полупроизвода и тако се допуњавају, 
и не само они, већ цео регион.

Драшковић је нагласио да се већ 
кренуло са производњом  две нове 
траке у новој фабрици Свислајона у 
Горици и то за прераду какао зрна 

и производњу дечје хране, а да се 
послови на Граду сунца настављају 
предвиђеном динамиком, где и ове 
године планира уложити 20 милиона 

марака.  Он је похвалио сарадњу 
са требињским градоначелником и 
локалном управом, где, како каже, 
наилази на потпуно разумевање. 
Драшковић је демантовао било 
какав политички утицај и припадност 

било којој партији, као и да код 
запошљавања у његовим погонима, 
политика нема утицаја, већ само 
социјална карта.

-Желимо да направимо један 
привредни сусрет, да доведемо 
привреднике из нашег региона, да 
Требиње представи своје могућности 
за можда још неке нове инвестиције, 
јер сте ви Херцеговци заиста јунаци 

Србије који сте се овде годинама 
одржали, живећи у веома тешким 
условима, па и данас када је, мислим, 
вама у Републици Српској доста 
теже него нама у Банату и плодној 
Војводини, истакао је Чедомир 
Живковић, председник Општине 
Вршац. 

Живковић је најавио да ће, у 
циљу квалитетније сарадње, ускоро 
угостити требињске привреднике и 
додао да ће Вршац помоћи Требињу и 
код апликација ка ИПА фондовима ЕУ 
у чему наш град  има добра искуства. 
Живковић је потврдио добру сарадњу 
и са Родољубом Драшковићем и са 
Требињем. 

У делегацији, која је представљала 
Вршац на потписивању Повеље 
о братимљењу у Требињу, био је 
и Јовица Заркула, председник СО 
Вршац, који је подсетио да је идеја о 
братимљењу ова два града подржана 
од стране вршачких одборника. 
Он је изразио задовољство што је 
иницијатор и посредник у реализацији 
идеје о братимљењу управо Родољуб 
Драшковић.

-Мислим да смо сви на успешном 
задатку, уз честитке и једном и другом 
градоначелнику на потписаној 
Повељи која неће бити само мртво 
слово на папиру, него је ово пројекат 
будућности и једних и других, 
закључио  је Заркула.

Ј.Е.

У  ТРЕБИЊУ ПОТПИСАНА ПОВЕЉА О БРАТИМЉЕЊУ

ВРШАЦ  И ТРЕБИЊЕ, 
ПОБРАТИМЉЕНИ ГРАДОВИ

Од 1. марта гас ће се обрачунавати по 
новој нижој цени због промене улазне 
цене овог енергента. Разлог је, како 
сазнајемо у Јавном предузећу „Други 
октобар“, нови добављач природног 
гаса. Тако ће за категорију малих 
потрошача, за домаћинства, цена гаса 
бити 35,80 динара по кубном метру, а 
за остале групе потрошача биће 33,08 
динара. 

-О смањењу цене природног гаса 
било је речи током неколико последњих 
месеци,јер гас је у Вршцу и даље основни 
енергент, и поред високе цене и кризе у 
којој се наши потрошачи налазе, каже 
Љубисав Шљивић, директор ЈП „Други 
октобар“. Потрошња гаса је, последњих 
десет година, смањена је за око 40 
одсто. Нова цена, која ће се применити 
од 1.марта, на основу одлуке Надзорног 
одбора, и прибављене сагласности 
Агенције за енергетику, биће за око 
26 одсто нижа у односу на цену која је 
примењена у децембру и јануару. Нама 
ће то бити мањи укупни приход што је 
лоша ситуација, али ово је ипак веома 
добра информација јер очекујемо да 
се, са смањењем цене гаса, повећа број 
потрошача, који су одустали због високе 
цене гаса и немогућности да то плаћају. 
Очекујемо да ће они поново да се врате 
овом еколошком енергенту. 

Шљивић је подсетио да цена гаса 
неколико последњих квартала опада 

јер је дошло до смањење цене гаса 
на светском тржишту, због ниже 
цене нафте, јер неко је, како каже, 
својевремено везао цену гаса за цену 
нафте на светском тржишту. Цена 
нафте је сада најнижа у последње две 
деценије, можда и више. Шљивић 
истиче да је код нас дошло,у једном 
тренутку, до симболичног смањења 
цене природног гаса, јер је, уз нафту, 
цена гаса својевремено везана и за курс 
америчког долара на светском тржишту.

-Ми смо од нове године променили 
добављача природног гаса, не 
набављамо га више од Србијагаса, 
наглашава Шљивић. Мислим да смо 
једини који су успели да се отргну из 
тог „загрљаја“, да раскинемо уговор 
са Србијагасом, и сад имамо новог 
добављача, а наша цена гаса сада је 
нижа од оне коју има Србијагас.  Тако ће 
наши потрошачи од 1.марта имати нижу 
цену гаса за 26 одсто.

Према речима Шљивића, укупна 
потраживања „Другог октобра“ од 
грађана и правних лица, по свим 
основама, износе више од 4 милиона 
евра.

-Наше обавезе измирујемо тако што 
користимо краткорочне и дугорочне 
банкарске кредите, позајмице итд, 
додаје директор ЈП „Други октобар“. 

Ј.Е.

ЉУБИСАВ ШЉИВИЋ, ДИРЕКТОР ЈП “ДРУГИ ОКТОБАР“:

НИЖА ЦЕНА ГАСА ОД 1. МАРТА

Челници Вршца и Требиња потписали Повељу о братимљењу

Љубисав Шљивић: Гас јефтинији за 26 одсто од 1.марта
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суфинансира Скупштина општине Вршац

Представници Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Владе Републике 
Србије Данило Голубовић, државни 
секретар, и Ненад Катанић, помоћник 
министра, боравили су у Вршцу, 
прошле седмице. Том прилику 
одржали су отворени састанак са 
пољопривредним произвођачима 
у просторијама Српске напредне 
странке, а потом су обишли 
пољопривредна газдинства у Малом 
Средишту, Гудурици и Уљми.

Госте из републичког министарства 
поздравили су домаћини Александар 
Ђорђевић, повереник СНС у Вршцу, 
Милан Гарашевић из Савета за 
пољопривреду Јужнобанатског 
округа СНС, и Владимир Соларевић, 
председник Одбора за пољопривреду 
ОО СНС Вршац.

Ђорђевић је нагласио да посета 
министара нашем граду током 
протекле седмице потврђује озбиљну 
подршку републичке Владе Вршцу 
што ће дати резултате и допринети 
унапређењу живота у нашој општини. 

Гарашевић је указао на значај 
пољопривреде за развој Вршца, 
Јужног Баната и целе Србије и истакао 
да, у току предизборне кампање, 
представници опозиције пласирају 
нетачне информације о законској 
регулативи и актуелностима у аграру. 

-Проблеми у аграру нису ништа 
ново јер су их имале све земље на путу 
уласка у Европску унију, закључио је 
Голубовић и додао да има и оних који 
не желе и којима не одговара да се 
уведе ред у аграр и државу уопште, 
као и да је ова Влада омогућила 
да се коначно аплицира код ИПА 

фондова ЕУ, јер ниједан домицилни 
буџет пољопривреде не може бити 
развојни. – То могу бити само фондови 
Европске уније. До 2020. Србија има 
могућност  да привуче 175 милиона 
евра из ИПА фондова, али мора 
да испуни одређене услове. Прве 

апликације очекујемо у последњем 
кварталу ове године. 

Голубовић се осврнуо  на смањење 
субвенција у пољопривреди и додао:

-Сви би ми волели да су субвенције 
веће, али тај непопуларни потез 
је морао да се направи, јер су се 
претходних година делила средства 
која, практично, нису постојала. Тако 
смо имали преношење дугова из 
претходних година, то је морало да 
се пресече и да почнемо да трошимо 

оно што имамо. Влада је спремна да 
жртвује и политичке гласове само да 
се стабилизују финансије  буџет и да 
имамо један реалан почетак, зато смо 
поделили оно што имамо. Знамо да је 
то мало, али морали смо да направимо 
рез. 

Државни секретар је истакао да 
је у Србији највише напредовао 
сектор производње вина и подсетио 
да држава даје значајне подстицаје 
почев од набавке садница, 
опреме, анализе земљишта, до 
мониторинга и савета стручњака у 
делу побољшавања квалитета вина, 
за органску производњу, за вина са 
географским преклом.  Он је нагласио 
да је и Европска комисија потврдила 
да је и у делу законодавства највише 

урађено у овом сегменту.
-Очекујемо да ће ускоро бити 

решен проблем око „Вршачких 
винограда“ и да ће један заиста 
озбиљан гигант моћи да пружи право 
решење за све проблеме, нагласио је 
Голубовић.

Катанић се сложио да су, смањењем 
субвенција, ратари највише погођени, 
али је нагласио да је подељено 
онолико средстава колико је тренутно 
било могуће. 

-Трудили смо се да, у таквом 
тренутку, најзначајнија средства 
определимо за инвестиције где 
имамо знатно повећање, тако за све 
купљење машине, грла стоке, дајемо 
повраћај средстава од 40 до 55 одсто, 
а ако су производи са географским 
пореклом до 65 одсто, објашњава 
Катанић. Суфинансирамо каматну 
стопу, где је до сада било 4 одсто 
за сточаре и 6 за све остале, а ове 
године, у сарадњи са банкама, биће 
3 осто за све, у динарској фиксној 
противвредсноти са рочношћу од 3 
године. 

Он је најавио да ће исплата 
закаснелих субвенција 
пољопривредним произвођачима 
бити узбрзана, као и да ће ускоро бити 
донете још неке законске регулативе 
за уређење тржишта и подстицај 
развоја аграра. 

Представници Министарства 
посетили су, током боравка у Вршцу, 
пољопривредна газдинства Томе 
Стоиљковића, произвођача грожђа 
и вина, Јозефа Недина, власника 
гудуричке Винарије Недин, и Сашу 
Теофанова, воћара из Уљме. 

Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПОСЕТИ ВРШЦУ

РАЗГОВОРИ О АКТУЕЛНИМ 
ПРОБЛЕМИМА У АГРАРУ 

Приче о укидању народних кухиња, 
које су кренуле на београдским 
улицама, убрзо су се пренеле на 
Вршац. Међутим, функционисање 
народне кухиње у Вршцу није 
доведено у питање, изричит је 
Велизар Вемић, члан Општинског 
већа задужен за социјална питања.

-У Вршцу тренутно има 700 
корисника народне кухиње, они 
редовно добијају оброке у Црвеном 
крсту, истиче Вемић. Имамо срећу што 
смо преко Црвеног крста обезбедили 
и кување хране и њен транспорт. 
Храна се одвози у 12 села, а дели 
се и у просторијама Црвеног крста. 
Буџетом је опредељено 4 милиона 
динара за народну кухињу, поред 
1,2 милиона којима финансирамо 
остале активности Црвеног крста. 
Та средства нису довољна, али 
Црвени крст има донатора, који са 4,8 
милиона динара финансира како би 
сви могли да користе услуге народне 
кухиње. 

Према речима Вемића, број 
корисника народне кухиње варира 
током године. Лети неки од корисника 
добију посао те не користе услуге 

народне кухиње. 
-До пре годину дана била је листа 

чекања за народну кухињу, ту су била 
највише села у којима немамо народну 
кухињу и ту су се делили одређени 
ланч пакети на одређени период, не 
свакодневно, додаје Вемић. Тренутно 
има можда педесетак корисника који, 
поред оброка, добијају ланч пакете. 
Најчешће се за ланч пакете одлуче 
самачка домаћинства или старије 
особе. Центар за социјални рад и 
Црвени крст имају тесну сарадњу, 
преко геронто домаћица које обилазе 
старачка самачка домаћинства. Сада 
не постоји листа чекања или да је 
неко тражио, а да није могао да добије 
помоћ народне кухиње. 

Вемић истиче да није било 
злоупотреба народне кухиње и 
подсећа да је августа и септембра 
прошле године извршен обилазак 
домаћинстава, који су на евиденцији 
Центра за социјални рад.

-Након те анкете обуставили смо 
65 решења тако да је око 5,5 милиона 
динара враћено у републички буџет 
када је реч о социјалној помоћи, 
додаје члан Општинског већа. Добили 

смо све похвале од Министарства 
за рад и социјалну политику и 
Националне службе за запошљавање, 
са којом смо заједно спровели ту 
акцију ажурирања евиденције, преко 
њих смо ангажовали те анкетаре. 
Пројекат је окарактерисан као добар 
пример, морам да кажем да смо ми 
били по мало скептични када смо тај 
програм предложили као јавни рад, и 
када се са тим пројектом појавио наш 
Центар за социјални рад. Али, ако 
кажемо да је у тај пројекат  утрошено 
400.000 динара, а уштеда била више 
од 5 милиона, онда можемо да 
кажемо да је био добар. 

Овај пример добре праксе 
Вршчана следиће и остале локалне 
самоуправе у Србији. Ангажовање 
људи путем јавних радова било је 
право решење, а њихов је рад  донео 
резултате, нарочито када се зна да 
нема довољно социјалних радника, 
да 29 запослених треба да брине о 
5.668 корисника социјалне помоћи, 
што је пет пута испод просека.

Ј.Е.

ВЕЛИЗАР ВЕМИЋ, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА:

ВРШАЧКА НАРОДНА КУХИЊА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИШЕ
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УСПЕШАН НАСТУП ВРШЧАНА НАСАЈМУ 
ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

ПРЕДСТАВЉЕНИ 
ТУРИСТИЧКИ 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 
ВРШЦА И ОКОЛИНЕ

Туристичка организација општине 
Вршац (ТООВ) успешно је промовисала 
потенцијале нашег града и околине 
на 38. Међународном сајму туризма, 
одржаном прошле седмице у Београду. 
Сајам је окупио рекордан број излагача, 
1.153, из 55 земаља, под слоганом „Где 
још нисте били?“. Земља домаћин била 
је Словенија, а акценат презентације 
овдашње Туристичке организације био 
је на Вршачком замку и Винофесту.

Вршачки штанд привукао је пажњу и  
Александра Вучића, председника Владе 
Републике Србије, који се зауставио и 
у разговору са запосленима у ТООВ-у 
заинтересовао за богату понуду која је 
изложена.

Туристичка организација општине 
Вршац туристима је нудила обновљено 
здање Вршачке куле, сада под називом 
Вршачки замак са Донжон кулом, са  
одликама византијског начина зидања, 
за коју се претпоставља  да ју је подигао 
деспот Ђурађ Бранковић у 15 веку. На 
штанду је био и други пропагандни 
материјал: бициклистичке стазе, пут 
вина, манифестације које ће бити 
одржане у Вршцу у овој години…Међу 
њима је и Винофест, који ће бити одржан 
11. пут, 18. и 19. марта. Промоција 
Винофеста, уз дегустацију вршачких 
вина, закуску коју је припремио Хотел 
Србија, уз тамбураше и беседу Николе 
Цуцуља, банатског витеза вина, окупила 
је велики број посетилаца.

Овдашња Туристичка организација 

имала је један од лепших сајамских 
штандова који је изгледао као 
Вршачки замак. Овај некласични и 
несвакидашњи вид рекламе је урађен 
циљано са намером да услови повећану 
заинтересованост за посету нашем 
граду и посебно Вршачком замку. До 
овако осмишљене презентације дошло 
је захваљујући одличној сарадњи 
Градског музеја са Туристичком 
организацијом општине Вршац. 
Запослени у Музеју истичу да је то од 
великог значаја за овдашњи Градски 
музеј будући да је Вршачки замак 
изузетно атрактиван део ове културне 
институције. У претходној години, од 
маја до новембра, реконструисано 
утврђење Вршачког замка обишло је 
око 10.000 посетилаца. Будући да Сајам 
туризма посети неколико десетина 
хиљада гостију, у Градском музеју се 
надају да ће наступ на сајму допринети 
још већој посети Вршачком замку у 
2016. години. Осим ове практичне 
пословне користи, паралелно са Сајмом 
туризма одржан је и Сајам сувенира, 
што је тренутно од посебног интереса 
за вршачки Музеј, јер је у току израда 
сувенирнице у холу Конкордије, 
седишта Градског музеја.

НАГРАДНА ИГРА

Туристичка организација општине 
Вршац и Агенције СТУП Травел 
организовали су наградну игру у којој 
су додељена три ваучера од по 100 
евра попуста за изабрано путовање у 
аранжману поменуте агенције у току 
2016. године. Било је 538 учесника, а 
срећни добитници су: Софија Атлагић из 
Вршца, Јасмина Поропатић и Радмила 
Васиљевић из Београда.

Ј.Е.

Весна Бранков, чланица Општинског 
већа за развој малих и средњих предузећа, 
успешно је реализовала програм рада за 
2015. ресора за који је задужена, а кроз 
бројне пројекте запослено је 140 лица 
током протекле године. Посао је био на 
одређено време, зависно од пројекта 
трајао је 3,6,9 или 12 месеци.

-У 2015. мој буџет је износио 20 
милиона динара, од тога  10 милиона су 
пренесене обавезе из претходне године 
за стручну праксу, јер је стручна пракса у 
2014. години кренула септембра, октобра 
и новембра, а она траје 6,9 и 12 месеци, 
објашњава Бранков.  Од преосталих 
10 милиона реализовани су пројекти, 
са некима од њих се јако каснило због 
удруживања средстава са Републиком, 
односно са Националном службом за 
запошљавање. Удружили смо 4 милиона 
динара, али ни на првом  ни на другом 
позиву за јавни рад нисмо пронашли  
послодавца, тако да смо у новебру кренули 
да сопственим средствима реализујемо 
јавни рад. Оштина је уложила 2 милиона 
динара и упослено је 25 лица на санирању 
дивљих депонија у селима, на период од 
3 месеца. За пројекат регионалног јавног 
рада добили смо  1,75 милиона динара 
од Министарства за рад, запошљавање 
и социјалну политику, иза свега стоји 
Национална служба за запошљавање. На 
одржавању јавних површина, односно 
градске депоније упослено је 20 лица, 2 
припадника ромске националности за 
попис правно невидљивих лица, 2 лица у 
Градском музеју за рад на Вршачком замку, 
у трајању од 3 месеца. Општина Вршац је 
уложила  у то 1,5 милиона динара. 

Према речима Бранковљеве 24 лица 
добило је посао за одржавање јавних 
површина у селимау трајању од месец 
дана и ту су по милион динара дали  
Покрајина и Општина Вршац. У 2015. 
години запослено је укупно 140 лица на 
период од 3,6,9 или 12 месеци. У прошлој 
години отворен је Бизнис инкубатор 

центар, пројекат ЕУ, и четворо малих 
привредника закупило је 5 од укупно 
8 модула. Они упошљавају двадесетак 
лица. Закупци плаћају евро по квадрату 
на име режијских трошкова. Конкурс за 
закуп остала 3 модула је стално отворен. 
Детаљне информације налазе се на сајту 
Општине Вршац

Овај општински ресор кренуо је, 
децембра прошле године, са јавним 
радом  који упошљава 67 лица на период 
од 6 мсеци на пословима обнављања 
инфраструктуре од јавног значаја и раду 
у социјалне и хуманитарне сврхе.

-Лица раде у Хемијско- медицинској 
школи, Геронтолошком центру, Удружењу 
оболелих од мултипле склерозе, као 
пратиоци деце са посебним потребама 
у ОШ „Олга Петров“, затим у ОШ 
„Бранко Радичевић“, СОШО „Јелена 
Варјашки“, Туристичкој организацији, 
Градском музеју, Центру за социјални 

рад, „Чаролији“, Удружењу „Параквад“, 
Специјалној психијатријској болници „Др 
Славољуб Бакаловић“, Општој болници 
и Центру Миленијум, истиче Бранков. 
Пројекат је вредан 13,5 милиона и 
финансира га Општина сопственим 
средствима. 

Према речима чланце Општинског 
већа буџет за ресора за развој малих и 
средњих предузећа за 2016. износи 16 
милиона динара. 

-Имам 13,5 милиона пренетих обавеза 
из 2015.године, пројекат који смо почели 
да радимо у децембру прошле године, 
каже Бранков. Имамо слободних 2,5 
милиона динара које ћемо одлучити 
како да распоредимо, у неки јавни рад, 
стручну праксу или нешто друго. Чекамо 
да Национална служба распише јавне 
позиве на покрајинском и републичком 
нивоу како бисмо могли да конкуришемо.

Ј.Е.

ВЕСНА БРАНКОВ, ЧЛАНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА:

ПРИВРЕМЕНО УПОСЛЕНО 140 ЉУДИ 
У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Весна Бранков, чланица Већа за мала и средња предузећа

Форум жена Општинског одбора 
Социјалистичке партије Србије у Вршцу 
изабрало је ново руководство. Једногласном 
одлуком за председницу поново је изабрана 
Ливија Гавриловић, а потпредседнице су 
Славица Стојисављевић, Јелена Таталовић, 
Снежана Бока Милојевић и Сузана Исаковић.  

Захваливши се на поново указаном 
поверењу и реизбору за председницу Форума 
жена СПС Вршац, Гавриловићева је нагласила 
да је велика привилегија и неописив осећај 
када те читава партија у свим месним 
организацијама у граду и селима једногласно 
предложи за одређену функцију.

-Снагу за овај и свој посао великим 
делом проналазим у свима вама, рекла је 
Гавриловићева. На нама женама је да у нашим 
политичким редовима заузмемо важно место, 
али не само као лепши и нежнији пол, већ 
и као равноправан члан који, свакако,  уме 
да се бави организацијом, стратегијама и 
политичким животом уопште. Жене често 
бивају обесхрабрене односом према њима у 
политици генерално, који се неретко, свесно 
или несвесно примењује и спада у значајну 
препреку за жене у странкама. Оно што жене 
имају да кажу једнако је вредно као оно што 
говоре мушкарци. Храброст, истрајност, 
јединственост и успешност је оно што 
карактерише све жене које се баве политиком 
и поред свих изазова са којима се сусрећу у 
свету мушкараца. Жене не деле равноправно 
могућности да креирају политику, нити је 
њихов утицај на обликовање политичких 
одлука једнак, али оне, ипак, померају 
границе, разбијају негативне предрасуде о 
бављењу и учешћу жена у политици, због 

потенцијала, што радних што образовних, које 
поседују.

Гавриловићева наглашава да су снага, 
мудрост, јачина и одважност оно што краси 
сваку жену и додаје:

-У Социјалистичкој партији Србије жене 
су увек имале посебно место, место које им 
припада као најлојалнијим и највреднијим 
члановима. У наредном периоду све чланице 
СПС-а очекује огроман рад, труд и залагање у 
борби за равноправност полова, економску 
равноправност жена, заустављање насиља 
над женама и борби за бољитак деце, старих 
и болесних. Борићемо се оно за шта смо се и у 
времену иза нас бориле. 

Она је нагласила да Форум жена СПС-а има 
јасне задатке и циљеве који ће донети добро 
свим грађанима у нашој Општини и да ће  
презентовати своје најквалитетније кадрове 

који ће допринети  овом граду, као поштени и 
у својим пословима искусни људи.

- Партије функционишу тако што грађани 
оцењују њихов рад, тако да не би требало 
трошити енергију на ружне коментаре, сматра 
Гавриловићева. Морамо се усресредити на то 
да, као што смо од уласка у власт пре сада више 
од две године радили у интересу грађана, 
хтели неки то да признају или не, наставимо 
истим темпом не обраћајући пажњу на то ко 
се са ким и где групише. Јер, само тако ћемо 
успети да грађанима Вршца докажемо да 
се као партија издвајамо од осталих, да смо 
најозбиљнији и да стремимо ка томе да наш 
Вршац буде квалитетно место за живот свих 
становника који у њему живе. 

Ј.Е.

ИМЕНОВАНО РУКОВОДСТВО ФОРУМА ЖЕНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ

ЛИВИЈА ГАВРИЛОВИЋ ПОНОВО ИЗАБРАНА ЗА ПРЕДСЕДНИЦУ 

Ново руководство Форума жена СПС Вршац
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Гроздану Маринков, 
професорку латинског језика, 
памте генерације гимназијалаца, 
али и ђака других вршачких 
школа у којима је предавала. У 
Вршац је дошла након завршеног 
факултета са супругом адвокатом  
Војиславом Маринковим. Нису 
никога познавали, али били су, 
каже, лепо прихваћени и убрзо 
стекли познанике и  пријатеље.  
Волела је рад у школи, своје ђаке, 
увек је налазила разумевања 
за њихове проблеме, у послу је 
била истрајна, трудила се да овај 
«мртав» језик приближи ђацима 
причајући им легенде из древних 
митологија. 

Где сте и у каквој породици рођени?
-  Рођена сам почетком тридесетих 

година прошлог века у великој породици 
Вукадиновића која је генерацијама 
живела у Бресници, селу око петнаестак 
километара удаљеном од Чачка. По 
породичном предању, у овом месту се, 
након Првог српског устанка против 
Турака, населио један од синова 
Карађорђевог војводe Михајлa, Вукадин, 
чије се име претворило у презиме и 
одржало до данас. Родила сам се као 
пето и најмлађе дете од oца Милића и 
мајке Катарине. Moje три старије сестре 
и брат били су моје прво друштво уз које 
сам упознавала свет око себе. Брат Саша, 
који ми је био најближи по годинама, 
био је изразито дечачких интересовања 
са којима сам ја мање-више неуспешно 
настојала да се носим. Памтим како сам 
га очајнички јурила да се играмо, а он 
стално бежао са другим дечацима. Моје 
рано детињство, ипак, је било испуњено 
игром, а већ у шестој години сам добила 
прве обавезе, што је тада, а то је време 
пред Други светски рат, било уобичајено. 
У кући се пуно радило, нарочито је мајка 
била заузета, била је она веома разборита 
и свесна свих тешкоћа и обавеза. Отац је 
био помало фантаста, музички обдарен, 
његов лирски тенор одзвањао је кућом, 
дивно је рецитовао и причао приче, био 
је дружељубив, кућа је увек била пуна 
гостију, a у његовим рукама је увек била 
нека тамбурица коју је сам направио. Брат 
ме је, док сам била још врло мала, научио 
слова, знала сам да читам пре поласка 
у школу, а преокупација су нам биле 
страшне приче. Kњиге су тада биле права 
реткост, a детињствo ми је улепшао и један 
једини стрип о чаробњаку из Оза, који ме 
је стално изнова очаравао.  Иако сам била 
најмлађа, никада нисам добила чвргу од 
старијих сестара и брата, већ напротив, 
сви су ме пазили и мазили, чак су ме и 
немачки окупатори, онако мршаву, плаву 
и радозналу стално миловали по коси 
и нудили бомбонама којих, такође, није 
било у нашем јеловнику. Сећам се дивног 
необавезног играњa по цео дан са рођаком 
Десом (која је касније постала рендгенолог 
у Београду), нашег блискoг контактa са 

природом, која је била издашан материјал 
за прављeње играчака, нашег дружења са 
биљкама и животињама, једног потпуно 
слободног одрастања на селу. Био ми је 
загонетан и излазак и залазак сунца и 
бескрајно сам уживала у томе. 

Како су Вам изгледали први дани у 
школи?

- Када сам кренула у школу, рат је 
већ отпочео. Људи су били забринути, 
ћутљиви, али школа је нормално радила. 
Кроз село су пролазили и  немачка војска 
и четници, било је у околини и партизана, 
али ја их никада нисам видела. Живот је 
текао под сенком рата. Међутим, било је 
и моба и игранки, живо ми је сећање на 
енглеске пилоте који су играли коло са 
сеоском омладином, а нарочито сусрет 
са спасеним америчким пилотом који 
нам је једном приликом, нашавши се у 
нашој кући, показивао модерне америчке 
плесове. Нисам најбоље разумела шта 
се догађа. Село је контролисала немачка 
војска и заправо је све било мирно до пред 
крај рата, када је повлачећи се са афричког 
фронта немачка армија пролазила кроз 
Србију. Том приликом у једном делу села, 
које је командно било подељено, дошло 
до масакра становништва, побијени су сви, 
од беба до стараца. Tада смо заиста били у 
опасности.

С друге стране, у школи ми је врло 
занимљиво и лепо. Имали смо одличног 
учитеља, Анђелка, младог, амбициозног, 
који нас је веома озбиљно и са тактом 
уводио у један нови свет. Често смо 
добијали задатке на часу да нешто 
опишемо, да измислимо причу – то сам 
највише волела. Била сам одлична и 
међу ђацима који су касније наставили 
школовање у Чачку у Гимназији. Имала сам 
11 година када сам се одвојила од куће. То 
што сам била одлична пуно ми је помогло 
у новој средини где сам била добро 
прихваћена. Професори су били старији, 
искусни, врсни педагози и препознали су 
и подржали напоре нас неколико ђака са 
села, тако да нам је пут за даље школовање, 
упркос рату, сиромаштву  и одвојености, 
био отворен.

Школа је била добро организована, 
постојале су секције, спортске, литерарне, 
чини ми се да је постојао много већи 
избор него данас, и сада памтим 
директорку школе Маргиту Радовић 
(сестру легендарног Душка Радовића) 
и њен патетични стил, али и суверено 
спровођење школских правила. Тих 
осам година гимназије отворило ми је 
нове видике  и бивало је све јасније да 
сам склонија књижевности, историји 
и језицима него математици и физици. 
Гимназија је подразумевала и пуно читања 
и пуно дружења, недељних школских 
игранки, тада је био актуелан корзо, а 
излаз је био до oсам увече.  

Како сте се одлучили да упишете 
латински језик?

- Латински сам уписала случајно. Отац 
је желео да студирам медицину, али ја сам 
знала да то није за мене, нисам подносила 
ни да видим крв, а камоли нешто горе. 
Jeзике, руски и француски сам већ солидно 

савладала, па сам се одлучила за језик 
који је ”мртав” али заправо жив у већини 
данашњих језика, поготово присутан у 
науци, вероватно сам и несвесно желела 
да се приближим испуњењу очеве жеље. 
Била сам ђак чувених професора, Милана 
Будимира и, од студената и мене лично 
омиљеног Милоша Ђурића, чика Мише, 
aкадемске величине у проучавању 
класичних наука односно aнтичке културе. 
Његови преводи и научни радови и данас су 
неизоставни у класичним наукама. Преко 
њихових асистената Љиљане Црепајац 
и Мирона Флашара зрачење грчког и 
латинског добијало је свој савремени тон и 
постајало све занимљивије како су студије 
одмицале. Иначе, била сам просечан 
студент јер је и Београд био изазован – 
много позоришта, студентских игранки, 
знаменитости главног града и пуно 
дружења са колeгиницама и колегама, 
јер сам становала у тада новоизграђеном 
Студентском граду. А, појавио се и мој 
будући супруг и будући вршачки адвокат 
Војислав Маринков.  Живот је у то време 
био скроман, давала сам часове латинског, 
и све у свему тај период памтим као доба 
срећне младости. 

Када Вас је живот довео у Вршац?
- Завршила сам факултет, удала се и 

отпочели смо живот у новом граду у коме 
никога нисмо познавали, али смо били 
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ХРОНОЛОГИЈА НАТО ДЕЈСТАВА НА ВРШАЧКУ 
ОПШТИНУ

СВЕДОЧАНСТВА 
АГРЕСИЈЕ

Пројектили НАТО алијансе причинили су 
значајну материјалну штету и вршачкој општини. 
У укупно пет напада, у којима је испаљено 14 
пројектила, осим привредних објеката страдала 
су оба предајника на брегу, железнички мост 
код Ватина а бројне породичне куће куће су 
претрпеле оштећења, углавном на стакленим 
површинама и крововима.

Први напад је био 29. 
априла на предајнике 
на брегу, други недељу 
дана касније, 6. маја на 
железнички мост у Ватину, 
трећи 11. маја када су мета 
поново били предајници, 
четврти 29. маја и 
последњи, пети напад био 
је 5. јуна.

Фотографије које 
објављујемо снимила је 
редакција листа неколико 
сати после сваког напада 
и оне су данас својеврсно 
сведочанство агресије 
и њених последица, 
посебно зато што се неки 
од разорених објеката 
(мост у Ватину треба за 
који дан да буде пуштен 
поново у саобраћај) 
поправљају или замењују 
новим. Највећи број ових 
фотографија објавили 
смо у ратним бројевима 
“Вршачке куле”. Због 
наших чиатлаца у другим 
градовима Југославије и у 
иностранству којима нисмо 
у протеклом периоду слали 
лист и који највероватније 

ИНТЕРВЈУ
ГРОЗДАНА МАРИНКОВ, ПРОФЕСОРКА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА У ПЕНЗИЈИ:

УЛОГА ПРОФЕСОРА ЈЕ ДА ПОКАЖЕ ЂАКУ ДА 
ШКОЛА НИЈЕ БАУК, ВЕЋ САМО СТЕПЕНИК КОЈИ 

У ЖИВОТУ ТРЕБА ДА ПРЕЂЕ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ



ПЕТАК • 26. фебруар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 77ИНТЕРВЈУ
добро прихваћени и убрзо су се наше 
каријере и породични живот ускладили. 
Добили смо две девојчице које су ме 
бескрајно усрећиле. Нова животна етапа 
за мене је значила и нови полазак у 
Гимназију, овога пута као професорка. И ту 
сам провела следећих 35 година. 

Започела сам с радом 1960. годинe. 
Било је то време реформи у образовању, 
тако да сам првe годинe имала осми 
односно четврти и први разред. 
Матуранти ме нису дочекали пријатељски, 
сматрали су да су ми захтеви строги, али 
временом смо се усагласили и до краја 
године спријатељили и лепо растали. 
Директор Ђура Кнежевић је био одмерен 
човек са искуством руководиоца школе 
и спреман да већу групу почетника 
подржи и упути у тајне професуре. Mеђу 
младим професорима била је и Мирјана 
Бранков, Ђурђевка Пантић, Невенка 
Басараба, Мирјана Милојковић, Милан 
Мијатов Џими… Временом су се редови 
обнављали и нашим бившим ђацима као 
што је  ”рускиња” Ивaнка Ћирић… 

Mоје ћерке су одрастале и једна је 
постала стручни и књижевни преводилац, 
а друга – песникиња, тако да jе љубав 
према књигама остала у породици. 

Да ли је било лепо радити са ђацима?
- Одувек сам била наклоњена деци и 

младима и мислим да сам имала дубоко 
разумевање за све проблеме одрастања. 
Никада нисам пожелела да се ученици 
плаше  мене или мојих оцена, премда су 
неки говорили да сам строга. Мислим да је 
та строгост заправо била озбиљност у раду. 
Преда мном су се понекад одвијале праве 
мале драме са сузама и тремом. Једна од 
најважнијих ствари које сам ja научила 
од ученика je да трему не треба оставити 
неразрешену, да је улога професора да 
младом сензибилном карактеру помогне 
да превазиђе страх и покаже му да школа, 
па и предмет који му можда није омиљен, 
није баук, већ степеница у животу која 
треба да се пређе.  Суштински сам знала да 
су ученици само деца и да мој однос према 
њима мора да буде подстицајан, па нисам 
лако закључивала јединице, већ сам се 
трудила да им, упркос ноторном мишљењу 
да је латински досадан предмет, усвајање 
знања обогатим грчким митовима и 
причама из античког света. Наравно, два 
часа недељно била су тесан оквир за то, 
али поуздано знам да су то највише волели.

Са родитељима сам, такође, имала 
добру сарадњу. Мислим да су разумевали 
да се сусрећемо са проблемима, и њихова 
деца и ми професори. 

Једна од лепих успомена ми је свакако 
и сарадња са ученицима ван наставе. 
Сваке године су организована такмичења 
из страних језика. На крају такмичења 
изводио се уметнички програм из 
сваког језика. Размишљала сам како да 
латински приближим публици, једног 
дана ми је палa на памет идеја да су 
латинске сентенце идеална форма за тако 
нешто, јер свако зна бар по неку изреку. 
Моји ђаци су заблистали на позорници 
здушно рецитујући и удахњујући живот 
римским мудростима. Али латински је 
изгледа сметао успостављеном систему 
награђивања на такмичењу, тако да смо 
са овим уметничким програмом стигли 
до Београда и позива да група латиниста 
вршачке Гимназије представља Републику 
на савезном такмичењу у Љубљани, али до 
тога на загонетан начин није дошло. 

Какво је било школство у то време?
- Током мога рада било је више 

реформи школства, а најкрупнија је била 
тзв. ”шуварица”, крајем седамесетих 
година, чија је основна идеја била да 
образовање приближи привреди. 
Нажалост, не може се рећи да jе ова пракса 
остварила тај циљ. Међутим, мој предмет 
је био у програму не само реформисане 
Гимназије, која је постала усмерено 
образовање са правним, преводилачким, 
културолошким, математичким смером 
у који је латински био укључен, већ 
и у програму ветеринарског смера у 
Пољопривредној школи, истуреног 
одељењa панчевачке Медицинске школе, 
затим као изборни предмет у Хемијској 
школи за будуће фармацеуте итд. Имала 
сам пуне руке посла и доста шетње између 
школа. А, у неким периодима сам чак 
предавала и историју и руски. 

Какви су ђаци били у тадашњим 
школама? 

- Већ сам рекла да сам и сама имала шта 
да научим од својих ђака. Већ првих година 
сам схватила да треба да се позабавим 
психологијом младих, нпр. да препознам 
кад је ученик психолошки блокиран, под 
стресом, када су проблеми реални, већи 

од могућности младе особе да их сама 
реши, и када је потребна реална помоћ, 
макар то био и само разговор, а када је 
то уобичајено младалачко избегавање 
обавеза. Ђаци су у моје време били веома 
инвентивни када су ”пушкице” у питању, 
било их је свуда, по клупама, торбама, на 
длановима… a било ми је веома чудно кад 
сам схватила да томе прибегавају не само 
они који нису учили већ и они који су знали 
градиво. Сећам се једног дечака који је сва 
најважнија граматичка правила исписао на 
клупи. Кад сам то видела, покрила сам му 
текст и питала га поново. Све је знао. A, на 
питање шта му је требало то на клупи, он је 
одговорио да се плашио да ће се збунити и 
погрешити, па за сваки случај. Ипак, не бих 
смела да тврдим да није било ученика чије 
подвале нисам прозрела. Било је сјајних 
ђака,  касније студената, који су знањем 
латинског скренули пажњу факултетских 

професора. Увек ми је било задовољство 
да чујем о успесима својих ђака, па и оних 
који су се тицали знања латинског. Још у 
античко време, била је позната латинска 
изрека: ”Maxima reverentia liberis”(”Деци 
највеће поштовање”), а ја сам се трудила да 
је изистински примењујем. Да је и обрнуто, 
осетила сам и ја у неким приликама, и чини 
ми се да сам у за мене тешким ситуацијама, 
нарочито онима везаним за боловања 
и болничка лечења, имала разумевање 
ученика. 

Како проводите пензионерске дане?
- Година по година и 35 година стажа 

брзо и лепо ми је прошло, уколико не 
рачунамо сву нашу колективну несрећу 
проузроковану распадом земље, ратом, 
константим осећањем несигурности и 
неизвесности. Прво што сам помислила 
кад сам испунила услов за пензију, јесте 
да ћу се доooбро наспавати. Првих 
пензионерских година била сам у доброј 
кондицији и солидном здравственом 

стању па сам могла дa се бавим оним чиме 
пожелим. А, онда сам дочекала огромну 
радост – постала сам бака једног дивног 
дечака. А, онда усред те моје неизмерне 
среће, дошло је НАТО бомбардовање. 
То се никада не може заборавити, то је 
оставило негативан траг на генерације 
које су дошле. У позним годинама дошла 
сам у ситуацију да немоћно гледам како 
моји потомци живе горе од стандарда који 
смо ми достигли. Но, дочекала сам и другу 
радост – унуку и велико задовољство да 
видим како породица расте. 

Политика је, нажалост, област која 
ме непрестано заокупља, збивања и код 
нас и у свету све више видим као претњу, 
а нацију, нарочито децу као угрожену 
категорију. Као да се историја поиграва 
са нашим животима, моја генерација је из 
тешке беде стигла пред отворена врата 
света, а нашој деци, која су одрастала у 
далеко солиднијим условима су се та врата 
залупила испред носа. Но, издржаћемо.

Јованка Ерски

нису имали прилику да их виде, објављујемо их 
на следећим странама. Један број фотографија 
објављујемо први пут.

А.В.

Вршачка кула, година 25, број 437, 23. јул 1999.

ПРОДАВЦИ ГОРИВА НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ

БЕНЗИНСКА ПИЈАЦА
По свему судећи, преселењем продаваца бензина 

и нафте на простор код градске депоније, нађена је у овом 
тренутку, најповољнија локација за нафтни бизнис. тако 
више нема гужве код ресторана “Путник” код граничног 
прелаза Ватин, а простор поред овог угоститељског 
објекта враћен је првобитној намени односно служи као 

безбедан паркинг за теретна возила на путу ка Румунији 
или при доласку из ње. Нова локација код “Панонијиних” 
објеката на пола пута до границе није била одговарајућа 
јер ју је било неопходно очистити до почетка жетве и 
осталих пољопривредних радова. Тако је, као најсрећније 
решење, за ту намену опредељен део градске депоније 

који годинама није био у функцији. Простор је распланиран 
и посут шљунком, направљене су рампе, обезбеђена 
вода, постављени монтажни објекти са брзом храном. 
Читав посао је организовало  Комунално предузеће 
“Други октобар” у чијој је надлежности депонија.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Након четрдесетодневног 
помена настрадалом Вукашину 
Симићу (2000-2016), тужна 
поворка кренула је од градског 
гробља до места страдања овог  
младог Вршчанина, раскрснице 
улица Димитрија Туцовића и 
Никите Толстоја. Уз благослов 
Његовог Преосвештенства 
Епископа банатског Господина 
Никанора, вршачког Друштва 
српских домаћина и чланова 
породице Симић организован 
је овај молитвени ход тишине 
„За Вукашина и сву нашу децу“. 
Вршчани су, на овај начин, 
послали поруку да се овакви 
трагични догађаји никада више 
не десе на улицама нашег града.

Вукашинови другови и 
пријатељи породице Симић 
носили су иконе Исуса Христа 
и Пресвете Богородице и 
Вукашинове фотографије, 
а на месту страдања млада 
суграђанка Ивана Лепојевић 
прочитала је причу о мајчином 
болу. Присутни су, у тишини, 
упалили свеће уз молитву за 
настрадалог Вукашина и сву 
нашу децу.

-Овај молитвени ход тишине 
требало би да у свима нама 
пробуди свест о веома присутној 
појави насиља која највише 

погађа нашу децу и омладину, а 
чија је жртва и Вукашин Симић 
коме смо данас одали помен, 
рекао је Горан Орлић, председник 
Друштва српских домаћина, 
иницијатора молитвеног хода 
тишине.

Након ове акције, чији је 
циљ превенција вршњачког 
насиља, биће организован скуп 
на поменуту тему у амфитеатру 
вршачке Гимназије „Борислав 
Петро Браца“, у петак, 26. фебруара, 
у 15,30 часова. Присуствоваће 
психијатри, психолози, 
психотерапеути, правници, 

криминалистички инспектори. 
Долазак су најавили  проф.др Миша 
Ђурковић, Институт за европске 
студије, др Милош Станковић, 
Правни факултет у Београду, 
проф. др Зоран Миливојевић, 
психотерапеут, проф. др Драгана 
Ђорић, Правни факултет Нови 
Сад, Дејана Младеновић, студент 
унутрашњих ппослова, Влајко 
Пановић, клинички психолог и 
други. Тема стручног скупа биће 
„Како се борити против мржње и 
насиља у друштву, међу децом и 
омладином“.

Ј.Е.

ПРОШЛЕ СУБОТЕ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ МОЛИТВЕНИ ХОД ТИШИНЕ

„ЗА ВУКАШИНА И СВУ НАШУ ДЕЦУ“

Удружење “Параквад ВШ” 
покренуло је акцију под називом 
Особе са инвалидитетом  “У срцу 
Србије”. Циљ акције је да дугорочније 
скрене пажњу на положај особа са 
инвалидитетом.

-Како нам се ближи предизборна 
кампања па и избори, политичке 
структуре се несебично и 
константно позивају на особе са 
инвалидитетом не би ли стекли 
што веће поверење код грађања, 
закључује Драган Виторовић, 

председник Удружења “Параквад 
ВШ”. Обећавају и уверавају да 
особе са инвалидитетом неће више 
бити дискриминисане у Србији и 
да ће бити равноправни грађани. 
Подсећамо да у Србији има преко 
800.000 особа са инвалидитетом. 
Како је пракса показала, обећања 
је увек много, а резултата готово 
да нема. Ми смо зато осмислили 
да на неки начин дугорочније 
скренемо пажњу на све особе са 
инвалидитетом у Србији. Крећемо 
у промо акцију дељења мање 
количине бесплатних беџева Особе 
са инвалидитетом “У срцу Србије”. 
Позивамо све политичке структуре 
да сада на почетку кампање ставе 
овај беџ на леву страну поред свог 
срца и тако проведу своју политичку 
кампању. Желимо да се обавежу 
када седну у своје одборничке 
и посланичке клупе наставе да 
поносно носе овај беџ и скрећу 
пажњу сваког дана на тежак положај 
особа са инвалидитетом у нашем 
друштву. Такође,  позивамо и све 
наше суграђане да ставе овај беџ и 
дају подршку нашој акцији.

 Према речима Виторовића, 
беџеви ће се делити промотивно у 
складу са могућностима Удружења, 
а касније ће се продавати по 
симболичним цена, а прикупљени 
новац ићи ће у хуманитарне сврхе.

Ј.Е.

Предавање на тему “Превенција 
наркоманије и алкохолизма код 
средњошколаца”, одржана је 
у Конгресној дворани Центра 
Миленијум прошле седмице, у 
организацији Општине Вршац и 
Специјалне болнице за психијатријске 
болести “Др Славољуб Бакаловић”. 
Лекари специјалисти вршачке 
психијатријске болнице директорка 
др Татјана Воскресенски, др Душица 
Кирилов и др Жељко Милићевић 
упознали су вршачке средњошколце, 
који су се окупили у великом броју, са 
болестима зависности, са акцентом 
на превенцији алкохолизма и 
наркоманије.

Ово предавање само је једно у 
низу која ће организовати Општина 
Вршац, Специјална болница 
за психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић” и Центар за 
социјални рад са циљем да се млади 
упознају са болестима зависности и 
свим проблемима које оне носе.

- Моја жеља је била да овај пут то 
буду ученици првих разреда средњих 
школа, зато што су они сад у једном 
новом окружењу од ове школске 
године, на једном вишем нивоу 
образовања, изложени су неким 
новим изазовима и искушењима, тако 
да је добро што су упознати са једном 
оваквом темом, која је заиста озбиљна, 
нагласио је мр Владимир Станојев, 
члан Општинског већа задужен за 
образовање и један од иницијатора 
ове и  низа акција које следе.

Он се захвалио поменутим 
вршачким установама на сарадњи и 
предавачима који су се потрудили да 
средњошколце уведе у проблематику 
болести зависности.

Резултати  званичних истраживања 
указују на стални пораст  злоупотребе 
психоактивних супстанци међу 
младим генерацијама, а старосна 
граница везана за прво искуство и 
контакта са алкохолом и опојним 
дрогама све је  нижа и сада је око 
петнаест година. 

-То је мотив да се са едукацијом 
крене од млађег животног доба, са 
ђацима ранијег школског узраста,  
јер је превенција веома важна, 
сматра др Воскресенски и додаје да 

ова акција мора имати континуитет 
и одређену врсту радионица, разне 
квизове знања који дају значајне 
резултате, како се већ потврдило 
у пракси вршачке Психијатријске 
болнице.

Предавачи су указали на 
хроничан ток болести зависности 
што доводи до тешких поремећаја 
психичког и телесног здравља 
младих, угрожавајући нормалан 
физички и психички развој, односе 
у породици и друштву. Као најчешће 
коришћени стимуланси код младих 
евидентирани су дуван, алкохол, 
канабиноиди, седативи, појединачно 
или у комбинацији.

Ј.Е.

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМА ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ

АЛКОХОЛИЗАМ И НАРКОМАНИЈА СВЕ 
ПРИСУТНИЈИ КОД МЛАДИХ

УДРУЖЕЊЕ “ПАРАКВАД ВШ” ПОКРЕЋЕ АКЦИЈУ

OСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

“У СРЦУ СРБИЈЕ” 

Вукашинова породица, другови и пријатељи окупили су се на месту његовог страдања

Превентивна едукација средњошколаца о болестима зависности
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Одржавањем  језичке радионице под 
називом  „Човек се по беседи познаје“ у 
Градској библиотеци Вршац, обележен 
је Међународни дан матерњег језика, 22. 
фебруара. Радионица је била намењена 
средњошколцима са намером да 
ученици унапреде своје знање језика и 
уоче потребу и значај неговања културе 
говора. Осим теоријског увода, већи део 
радионице чиниле су занимљиве вежбе 
из правописа где су ученици, заједно са 
својим професорима, могли да тестирају 
знање. 

Радионицу је водила др Ивана Ђорђев, 
професорка Високе школе за образовање 
васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, која 
је подсетила да је матерњи језик део 
културног идентитета народа и лако се дâ 
изгубити немаром самих говорника.

- Лингвисти упозоравају да је 
данас ниво језичке културе и писмености 
веома слаб и да има доста вербалних 
испада, да није довољно развијена свест 
о потреби неговања и чувања језика, 
нагласила је др Ђорђев. Наш просечан 
ученик је у неприлици ако треба да 
каже више од две -три реченице када 
усмено одговара на постављена питања. 
Културе говора нема без рада, без учења 
и образовања, нема културе без бриге 

о развијању и усавршавању. То би била 
основна порука које се ваља подсећати не 
само на дан посвећен чувању језика, но у 
сваком тренутку свога свесног постојања. 

Наша суграђанка др Ивана Ђорђев 

одбранила је,  у новембру 2015. 
године, докторску дисертацију на 
тему „Ортографска норма у писменим 
задацима ученика средњих школа као 
путоказ модерне наставе правописа“ на 

Филолошком факултету у Београду и то 
је прва докторска дисертација из области 
правописа у последњих десет година у 
Србији.

На крају ове изузетно интересантне 
и едукативне језичке радионице „Човек 
се по беседи познаје“, др Ивана Ђорђев 
поручила је вршачким  средњошколцима:

-Волите српски језик свакога дана 
помало, јер он нема никог другог осим 
вас!

Ј.Е.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ВОЛИТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК СВАКОГА ДАНА ПОМАЛО

Гост Удружења „Тачка сусретања“ био 
је један од најзначајнијих савремених 
сатиричара Зоран Т. Поповић, на вечери 
афоризама, одржаној у Салону код Порте, 
25.фебруара. Поповић је лауреат награде 
“Радоје Домановић за 2015.годину, а ово 
је признање добио  за књигу “Даће бог, 
ако Бог да”. Вршачкој књижевној публици 
представио се и Зоран Ђуровић Ђурке, 
афористичар, а модератор вечери била је 
Марија Васић Каначки.

Дружење са врхунским афористичарима 
протекло је у пријатној атмосфери, што уз 
смех, што уз мало горчине, као реакција 
на афоризме који су се чули. Јер, кажу, 
афоризми су лек за душу, понекад сладак, а 
понекад горак.

Зоран Т. Поповић рођен је 1957. године 
у Сомбору. Живи и ради у Панчеву. До 
сада је објавио осам збирки афоризама: 
„Организовано расуло“  (1994), „Кад 
порастем бићу велики“, афоризми за децу 
(1997), „Периодични обрачун“ (1999), 
„Афоризми и друге приче“ (2002), „Спојени 
судови“ (2004), „Кад порастем бићу велики“, 
афоризми за децу (2005), „Одабрани 

афоризми“ (2009), „Главом без обзира“ (2010)
и „Даће Бог, ако Бог да“, која је из штампе 
изашла прошле године. 

За богат књижевни опус Поповић је 
добио бројна признања: добитник је прве 
награде на Првом југословенском фестивалу 
афоризама, 1990. године у Приједору, за 
„Периодични обрачун“, 1999. године,добио 
је награду“Драгиша Кашиковић“, награду 
„Радоје Домановић“ и признање Градске 
библиотеке Панчево. Добитник је и 
награде „Ђорђе Фишер“ 2001. године, коју 
додељује „Друштво књижевника Војводине“. 
Добитник је и признања“Носорог првог 
реда“за врхунска остварења у сатири 
за 2002. годину  (Република Српска) . 
Освајач је првих награда за афоризме 
на међународним фестивалима у 
Даниловграду и Шапцу(Чивијада) 2010. 
године и Чајетини 2011, као и награде „Јован 
Хаџи – Костић“ 2011. 

Заступљен је у више домаћих и страних 
антологија и зборника сатире. Добитник је 
Новембарске награде града Панчева 2011. 
године у области културе, а овогодишњи 
је лауреат великог светског признања 

Фондације „Наји Најман“ за укупан 
креативни допринос светској сатири. 
По други пут је добио награду „Радоје 
Домановић“ за најбољу књигу сатире у 
2015. години. Превођен је на многе стране 
језике: енглески, пољски, руски, шпански, 
бугарски, македонски, немачки, румунски, 
словеначки...Члан је „Удружења књижевника 
Србије“, „ Београдског афористичарског 
круга „(БАК) и „Удружења књижевника и 
књижевних преводилаца Панчево“.

Други гост Салона код Порте, 
афористичар Зоран Ђуровић – Ђурке, 
афоризме пише од 2011.  Објављује их у 
„Вечерњим  новостима“  у рубрици „Србија 
јавља“ , с времена на време у „Политици“  
у рубрици „Сатирикон“, као  и у познатом 
сатиричном електронском часопису „Етна“. 
Присутан је и у локалним зборницима, с тим 
што су афоризми у стиху (епиграми) ушли 
и у песничку Антологију „Крик песника из 
сенке“ књижевног клуба „Иво Андрић“ из 
Земуна (октобар 2014). У септембру прошле 
године на шабачкој „Чивијади“ у категорији 
афоризама освојио је друго место.

Ј.Е.

ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ И ЗОРАН ЂУРОВИЋ ГОСТИ САЛОНА КОД ПОРТЕ

ВЕЧЕ АФОРИЗАМА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

„Највећа је љубав“, песма Нађе 
Бранков, професорке српског језика 
у Хемијско - медицинској школи 
и вршачке песникиње богатог и 
плодног опуса, добила је прву награду 
на конкурсу љубавне поезије, који 
је, 15. пут за редом, расписао Клуб 

уметничких душа из Мркоњић Града 
(Република Српска), у част Светог 
Трифуна, патрона љубави и вина. Тема 
је била „Слатко пијанство љубави“, 
а учествовало је 1.350 песника из 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, 
Македоније, Словеније, Србије, 
Хрватске, Бугарске, Немачке, Јапана... 
Песма вршачке песникиње освојила 
је 1. место, као најлепша песма о 
чежњи. 

-Мом чуђењу, али и радости, 
истовремено, допринело је обраћање 
председника  жирија, у којем ме је 
назвао “мајстором љубавне поезије”, 
каже Нађа Бранков. Себе првенствено 
доживљавам као песникињу 
духовне и родољубиве лире и моје 
најузвишеније љубави славослове 
о Господу, Његовим угодницима 
- Светитељима, као и рељефним 
јунацима и светлим догађајима наше 
историје. Ова неочекивана похвала 
господина Радовановића , навела 
ме је на размишљање. И присетих 
се награђених љубавних песама.... 
У Барајеву ( три године заредом), 
Новој Вароши - Специјална награда , 

Ивањици, Горњем Милановцу, Ужицу( 
2. награда на међународном конкурсу), 
у Бугарској, где ми је љубавна песма и 
преведена на бугарски језик... И мени 
најдраже, прво песничко признање 
„Царица Теодора“ у Нишу, такође за 
љубавну песму. У антологији најлепших 
песама Креативне радионице Балкан, 
такође сам заступљена са љубавном 
лириком. Као извиискре, у огњу 
љубави, трепере наслови одабраних 
песама - Ја сам која јесам и ниједна 
нисам, Снахом, благослови ме, За 
верне љубе, Жетеоцу, Ако заборавим 
тебе, Банатом постојим...И ова, 
божијим промислом одабрана у 
Републици Српској - Највећа је љубав. 
И могу се само сложити са Апостолом 
Павлом и стиховима Посланице 
љубави -  Ако имам пророштво и знам 
сва знања и ако имам сву веру да и 
горе премештам, а Љубави немам, 
ништа сам !

На истом овом конкурсу, Нађа 
Бранков је прошле године награђен 
за циклус песама са банатском 
тематиком.

Ј.Е.

НА КОНКУРСУ ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ МРКОЊИЋ ГРАДА

НАГРАЂЕНА ПЕСМА НАЂЕ БРАНКОВ

Др Ивана Ђорђев: Матерњи језик део је културног идентитета народа

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ ЗА ОСМАКЕ

И ове године Градска библиотека 
организује  бесплатне часове српског језика 
и математике за осмаке, како би им помогла 
да што успешније положе малу матуру. 
Часови српског одржаваће се понедељком 
од 18,30 до 20 часова, а часови математике 
петком у истом термину,  у читаоници Градске 
библиотеке. Први час математике биће 
одржан, 26. фебруара, а први час српског 
језика, 29. фебруара. Сви заинтересовани 
осмаци су добродошли, довољно је да 
понесу збирку задатака, свеску и прибор 
за писање. Наставу ће изводити Биљана 
Шашић и Драгана Ракић.
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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

Изложба под називом 
„Лица и предели“ 
ауторке академске 
сликарке Терезе 
Стаменковић отворена 
је у Градском музеју 
Вршац у понедељак, 22. 
фебруара.

Поставку чине две 
уметничке целине: 
пејзажи и портрети. 
Уметница се бави 
сликањем пејзажа 
великог формата, 
инспирисана је 
равницом, а њен 
ликовни језик богат је 
колоритом. 

Велику пажњу 
посетилаца привукао 
је и други део поставке 
под називом „Знаменити 
људи мале вароши“. 
Реч је о портретима 
знаменитих људи који су 
живели у Белој Цркви у 
19. и почетком 20.века и 
који су дали значајан допринос у културном, 
духовном и економском развоју Беле Цркве. 
Портрети су различитих димензија, а и по 
начину сликања и величини дела посебно 
се издваја и доминира портрет грофа  
Флоримунда Мерсија, оснивача града, који је 
једини приказан у пуној фигури. 

Млада уметница Тереза Стаменковић 
рођена је у Белој Цркви. Средњу уметничку 
школу за дизајн „Богдан Шупут“ завршила 
је у Новом Саду, а потом у истом граду 
и Академију уметности. На новосадској  
Академији проглашена је за најбољег 
студента ликовног одсека у својој генерацији. 
Ради као наставник ликовне културе у две 
основне школе у Белој Цркви. 

У досадашњој уметничкој каријери, 
Тереза Стаменковић је реализовала већи 
број колективних и самосталних изложби, а 
њени радови се налазе у неким од водећих 
колекција у земљи: колекцији Кабинета 
председника Републике Србије, Амбасади 
Чешке Републике у Београду, Амбасади САД 
у Београду...

Изложбу „Лица и предели“ академске 
сликарке Терезе Стаменковић љубитељи 
ликовне уметности могу погледати у 
Градском музеју Вршац у наредних месец 
дана.

Ј.Е.

У ВРШАЧКОМ ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 

„ЛИЦА И ПРЕДЕЛИ“ 
ТЕРЕЗЕ СТАМЕНКОВИЋ 
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Више од 270 такмичара је ове године одмерило своје тркачке 

способности на Белом кросу који је одржан у вршачком Градском 
парку. Највише је било најмлађих такмичара: предшколаца 
и ученика првих и других разреда – њих укупно 170. Било је 
такмичара који су рођени 2015. и 2014. и који су стазу дугу 60 м 
савладали уз помоћ својих родитеља.  

Организатор трке Вршачки атлетски клуб 1926 захваљује се 
свима који су помогли организацију 5. Белог кроса: Општини 

Вршац, Спортском савезу, Туристичкој организацији, Компанији 
Свислајон Таково, Културном центру Вршац, медијским 
спонзорима: ТВ Банат, ТВ Ин октобар, ТВ Лав, електронском 
порталу Е - Вршац  и  Вршац мој крај, новинама Вршачкој кули и 
Вршачким вестима, а пре свега многобројним волонтерима и 
свим спортистима који су учинили да Градски парку у Вршцу буде 
весео и пун позитивне енергије.

РЕКОРДАН БРОЈ ТАКМИЧАРА НА “БЕЛОМ КРОСУ”

ВЕСНИЦИ ПРОЛЕЋА У ГРАДСКОМ ПАРКУ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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РЕКОРДАН БРОЈ ТАКМИЧАРА НА “БЕЛОМ КРОСУ”

ВЕСНИЦИ ПРОЛЕЋА У ГРАДСКОМ ПАРКУ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1053
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, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

Продајем плац 1100 m2 
на вршачком брегу, између 
„Славише“ и Куле, грађевинска 
зона, вода, струја, телефон, 
млад виноград и разно воће. Тел. 
063/551-403.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 
250m2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500m2 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.

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 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.

Продајем кућу-стан, у 
центру Панчева, улична страна 
13 м, са два улаза (укњижена). 
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79-
722.

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

Продајем кућу 20 m2, у 
Белој Цркви, или мењам 
за стан 40 m2 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

Продајем локал у ТЦ Бахус, 
улица Вука Караџића. Тел. 
063/86-29-749.

Продајем једнособан 
стан од 36 m2, у Улици Никите 
Толстоја бр. 1, приземље, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

Продајем стан на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/232-
76-51.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца (9мх60м) ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода, плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
064/87-84-409 и 063/70-144-81.

Продајем  локал у Улици 
Подвршанска 17,  површине 
135 m2. Тел. 064/123-17-56. 

Продајем двособан стан у 
Вршцу, Иве Милутиновића 80, 
близу центра. Тел. 062/511-751.

Продајем гарсоњеру 28 m2. 
Тел. 062/511-751.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
У Панчеву код Стоматолошког 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем термоакумула-
циону пећ 3,5 kw, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Продајем ТА пећ 
„Магнохром“, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Помагала бих старијој 
особи у кући. Може и чување 
деце. Тел. 069/53-64-334

На продају  
малокалибарска пушка, 
круњач и прекрупач на 
струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Часови немачког и 
мађарског језика у Белој 
Цркви. Тел. 853-783.

Продајем фрижидер 
горење 170 л, исправан, цена 
70 евра. Тел. 064/186-52-44.

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

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

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.

Чувала бих децу или 
старије особе током 
новогодишњих празника и 
викендом. Тел. 061/205-99-00.

Продајем празну бутан 
боцу 10 кг, котао за централно 
грејање на гас 24 kw и плинске 
бојлере за купатила. Тел. 
063/482-418.

Чувала бих децу, а деци 
школског узраста помажем 
у учењу (Завршила сам 
Учитељски факултет). Тел. 
064/511-88-82.
Чувала бих децу или помагала 
у кућним пословима. Тел. 
064/511-88-82.
Потребна млађа женска особа 
за помоћ средовечном човеку 
у кући. Награда по договору. 
Тел. 066-939-25-49.
Продајем празну бутан 
боцу, плинске пећи, плинске 
бојлере и котао на гас 24 kw. 
Тел. 013/21-01-623 и 063/482-

РАЗНО
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 

418.
Припремала бих оброке, код 
мене, по договору, старијим 
особама и водила бригу о 
домаћинству.Тел. 061/205-99-
00.
Продајем очувани 
трпезаријски сто 120х80 +2х40 
и 6 столица, храстовина. Тел. 
831-594.
На продају потпуно нова собна 
пуна врата димензије 195х85. 
Повољно. Тел. 066/939-25-49.
Математика, крајње је време 
да почнете припрему за 
пријемни за факултет. Тел. 283-
94-61.
Продајем  половна балконска 
(80х140 цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим стаклом 
и пластичним ролоом. Тел. 
064/123-17-56.
Продајем половну, исправну, 
моторну мешалицу за бетон. 
Тел. 064/123-17-56.
Продајем  нова сљемена од 
јачег поцинкованог лима, за 
постављање на врх крова или 
као заштита зида од ½ цигле 
(уместо каљева), 3 ком. Л=2,70 
м /ком. Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина 
„Унион“ (руска) само глава, 
веома очувана. Тел. 064/123-
17-56.
На продану нова бокс врећа 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно (фи 35цм 
х120цм). Тел. 064/123-17-56.
На продају пластични 
спојлер (дефлектор) за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
риколице и мању потрошњу 
горива. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна, очувана, 
комплетна, оргинал фабричка 
ауто кука (немачка) од аудија 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.

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.

Издајем једнособан стан, 
намештен, у Новом Саду, 
Суботички булевар. Повољно. Тел. 
013/831-587 и 064/ 215-46-83.

Издајем намештен једнособан 
стан у центру. Стан има централно 
грејање, кабловску , интернет, wi 
fi. Тел. 062/250-963.

Издајем намештену гарсоњеру, 
Београд, Карабурма, ул. С. 
Аљендеа. Почетна аутобуска 
станица. Тел. 013/834-324 и 063/77-
31-585.

Издајем или продајем локал у 
ТЦ Бахус, улица Вука Караџића, 
слободан од 1. марта 2016. Тел. 
063/86-29-749

Младом брачном пару потребан 
празан или полунамештен 
једнособан стан или гарсоњера, 
или мања кућа. Тел. 064/235-48-54 
и 063/745-24-22.

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/337-23-68.

Двособан намештен стан за 
издавање, у Вршцу, Васка Попе 5. 
Тел. 013/831-521 и 069/243-93-34.

Издајем гаражу у центру. Тел. 28-
39-461.

Издајем локал у Улици Жарка 
Зрењанина 77,  површине 33 m2. 
Тел. 063/894-91-63. звати после 16 
сати.

Издајем намештену кућу у 
Озренској улици на Гудуричком 
путу. Повољно. Тел. 063/325-117

Издајем локал у Улици 
Подвршанска 17,  површине 
135m2. Тел. 064/123-17-56. 

100, са електро инсталацијом. 
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка), 
први власник, са кожном 
футролом, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац), 
први власник, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна очувана 
лимена поклопца мотора 
(„бубрега“ ) и предњи лимени 
блатобран од Пјађу „Веспе“ ПХ 
200 Е Тел. 064/123-17-56.
Купујем  дечје кревете на 
спрат. Тел. 013- 838-950.
Купујем шиваћу машину 
„Јадранка“ може и 
неисправна. Тел. 064/351-20-32 
и 063/482-418.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

На продају „Сузуки“ wagonR+ 
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра 
стању, регистрован до 17.3.2016. 
(власник). Добро очуван, поседује 
климу, аир бег, електронске 
подизаче стакла,  multi jet мотор. 
Цена по договору, могућа замена. 
Тел. 063/767-82-85.

На продају две машине за 
прање веша, исправне у одличном 
стању. Цена 50 и 70 евра. Тел. 
064/429-06-14.

Продајем Ладу 110, 1500 
кубика,16 вентила, 2004. годиште, 
регистрована од јула 2016. Тел. 
064/128-46-98.

Купујем „заставу 101“ у 
исправном стању, регистровану и да 
нема уграђен гас. Тел. 063/482-418.

Дана 24. марта 2016. навршава се годину дана од како нас је 
заувек напустио наш вољени

МИЛАН ЂУРИЋ
(1925-2015.)

Успомену на Тебе чуваћемо у нашим срцима и мислима, а 
наша љубав чуваће Те вечно од заборава.

Годишњи помен одржаће се 12. марта 2016. године у 
11,30 часова.

Супруга Миланка, ћерке Јелена и Милева са породицама.

Радо те се сећају: 

Чубре, Мита, Ђура, Коста, Чубре, 
Раја и Пуја

ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ-
ТИЋА
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ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДОСТ ВРШАЦ ОРГАНИЗОВАО ДАН РУКОМЕТА

ПОЧЕТАК ТРАДИЦИЈЕ
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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  радо су позирале:  
Антонија  и Лукаш Коларик , 

Светлана Лалош и син Вукашин 
Вотипка, Снежана и Огњен 
Пузин, Зорана Бајић и ћеркица 
Марина Мунћан, Александра 
Мургић и  син Зоран Марковић, 
Маријана и Ијонела Долинга.

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Снежана Пузин Зорана Бајић

Александра Мургић Маријана Долинга

Антонија Коларик Светлана Лалош

ПРВИ ОСМЕХ
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве 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. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Такав један прстен, 
13 грама тежак, нађе је 
године 1883. јужно од 
вароши у винограду  код 
Обрадовићеве куће1; други 
је нађен године 1885. 3,4 
грама тежине, опет у једном 
винограду вршачком, а по 
његовој бледој боји може се 
судити да је злато ердељско.

Ловило се по шумама, 
којима су вршачке планине 
од чести и данас обрасле, и 
по густојтршци у вршачко-
алибунарским млакама, 
северно и јужно од вароши. 
Ове млаке остаци су онога 
времена, кад је море 
покривало угарску равницу2, 
чему је између осталога 
сведок и појава првог човека 
у овоме пределу. Млаке ове 
мамиле су човека у лов на 
рибу и корњаче.

Као што нас ове ископине 
упознавају са животом 
и радом становника 
преисторијских у овоме 
пределу, исто тако оне нас 
поучавају о томе како су људи 
тога времена сахрањивали 
своје мртве. За време бронзе 
мртваци су спаљивани. 
ово се потврђује како 
насеобинама код Вршца, тако 
и код Варадије. гробље са 
жарама (урне) насеобине на 
брегу “Килији”, налазило се 
је на северозападној страни 
врха његовога. И у Бокшану3, 
Белој Цркви4 и Дубовцу5 
нашли су се томе трагови . 
Пепео и у угљен сагорене 
кости смештане су у жаре 
15-20 литара запремине, 
а ове опет долазиле су у 
рупе ископане у земљи. 
Њима је често придодаван 

мањи суд од иловаче. 
отвор жаре поклапао је 
пљошт камен, пошто је она 
најпре унаоколо претрпана 
камењем, да је не би тежина 
земље издробила. Али нису 
само овако равни гробови 
били у обичај. подизане су 
читаве хумке за смештање и 
чување остатака  сагорених 
мртваца. таквих гробова 
налазимо много у околини 
Вршца. Западно од вароши, 
а особито торонталска 

равница, препуна је оваквим 
гробовима. Ако сваки гроб 
за себе стоји, онда је он по 
правилу знатне висине; а 
ако су хумке ниже, онда 
су гробови у гомили или 
у редовима10-20 ускупа. 
Но зуб времена често их 
је са земљом поравнао, 
или знатно окрњио. Ова 
их судбина прати  особито 
на оним местима где плуг 
бразди главе њихове.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  ()

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВршАчКА КулА,  лисТ оПшТинЕ ВршАц, годинА 27, број 478,  9. мАрТ 2001.

осноВАнА АсоцијАцијА ноВинАрА ВршцА, ПлАндишТА и АлибунАрА

РЕМУс НА ЧЕЛУ „сЕдМЕ сИЛЕ“
У циљу обједињавања интреса и заштите професије, крајем 

прошлог месеца, одржана је Оснивачка  скупштина Актива новинара 
поменуте три комуне на којој је дужност предводника, тајним 
гласањем, поверено Ремусу Аврамеску, из дописништва ТВ Нови Сад  
у Вршцу, за  потпредседника су изабрани Олга Димитровска, новинар 
из Пландишта и Ференц Косо њен колега из Алибунара, а место 
секретара поверено је  Јованки Ерски, новинару НИЈП „Вршачка 
кула“. 

 Овим чином,  уствари, начињен је први корак у оживљавању 
струковног рада посленика „седме силе“ на овим просторима. 

У  уводном излагању Нино Брајовић, који је у међувремену 
изабран за првог човека Удружења  новинара Србија, рекао да ова 
асоцијација броји око 3000 активних, односно близу 7000 пасивних 
чланова  и да је већинска  организација у бранши у Републици.

Б.М.

На последњој седници Општинског синдикалног 
Већа покренута је иницијатива, са којом ће бити упознат 
и Извршни савет, да се  у Вршцу оснује народна кухиња. 
Разлог су све чешћи буквални вапаји радника који остају 
без посла  или не примају плате за хлебом.

Ова кухиња би требало да буде финансирана из Фонда 
материјално обезбеђење породице. Ради се о средствима 
која из Покрајине добија Центар за соцјални рад. На тај 
начин би се обезбедио минимум социјалног мира за 
најугроженије Председништво је такође предложило 
да се размотри могућност да они са најминомалнијим 
приходима имају могућност плаћања субвенционираних 
станарина. Разматрајући материјални положај радника 
који су због стечаја остали без посла, закључено је да 
је неопходно наћи изворе обезбеђења  пара за исплату 
надокнада овим радницима, обзиром да сада има 
недовољно пара.

Донесени су закључци за саму синдикалну организацију. 
Тако је предложено да се иде на превремене изборе у 
свакој организацији и да се упути синдикатима Србије и 
Војводине захтев да се убрзано ради на измени Статута 
Синдиката Србије ради јединственог деловања.

Прошле године Општинска организација СК у Вршцу ојачана 
је за 750 нових чланова и у комуни је сада више од 6.500 житеља у 
чланству Савеза комуниста.

Ово је до сада највећи број чланова СК у Општинској 
организацији, а  већина их је млађа од 30 година. Стално расте и 
учешће радника из непосредне производње  у структури  чланства 
и они сачињавају више од 30 одсто укупног броја . Прошле године је 
у редосве СК примљено 22 земљорадника,  док је за три претходне  
укупно примљено  тридесетак индивидуалних пољопривредних  
произвођача.

Уз чињеницу да се више мора учинити на бржем и квалитетнијем  
развоју  економских односа на селу,  у Општинској конференцији 
СК истичу потребу ефикасног пријема нових чланова  Партије из 
редова народности. Новопримљени чланови СК из редова  румунске 
народности чине 4 одсто, а мађарске  шест одсто од укупног броја  
оних  који  су прошле године добили црвене књижице. 

И. Шашић
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Karl Goos: Skizzen zur vorröm. 

Kulturgeschichte der mittl. Donauländer, 

im Archiv des Vereines für siebenbürg. 
Laudeskunde.  св. XIII, стр. 429.

(3) 
Tőrt.és rég. Értesitő,св.IV, стр. 87.

(4) 
Ibidem, св. IV, стр. 15-27.
(5) 
Ibidem, св. VI, стр. 65.

ВршАчКА КулА,  лисТ оПшТинЕ ВршАц, годинА17, број 255, 13. мАрТ 1991.

иницијАТиВА синдиКАлног ПрЕдсЕднишТВА

нАроднА КуХиЊА ЗА нАјугроЖЕнијЕ

ВршАчКА КулА,  лисТ социјАлисТичКог сАВЕЗА рАдног нАродА оПшТинЕ 
ВршАц, годинА 7, број  74, 6. мАрТ 1981.

оПшТинсКА оргАниЗАцијА сК бројнијА ЗА 750 члАноВА

МЛАдИ ПРЕдЊАЧЕ

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом  веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - становници пре римљана, њихове насеобине и културне 

прилике - Појава римљана - остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - стратегијска важност и 
војничка посада у Вршцу за време римљана - име Вршца тога времена - Крај римској владавини
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КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

Купите наше књиге, проверите 
понуђене рецепте и сами направите 
здравствено исправне ракије и 
специјалитете од меса раскошног – 
домаћег укуса и мириса. 

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел: 
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

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 

Златиборска пијаца, на хиљаду 
метара надморске висине, у познатој 
туристичкој оази мира и спокаја, 
постарала се као шаролика лепеза 
разних боја и облика.Празника за око 
сваког путника намерника. Сушене 
јунеће пршуте, сир у кришкама, 
кајмак, шљиве, јабуке, боровнице, мед, 
лековито биље, али и добре ракије- 
све се ту нуди уз осмех поносних 
домаћина. Блага клима Златибора, 
његови пространи пропланци утичу на 
добродушност људи и на све оно што 
раде. А нигде се не може тако брзо  и 
свеобухватно упознати народ, његови 
обичаји и умеће, наравно и порекло, 
душа и судбина, као на пијаци. Златибор 
је сав у знаку чисте природе. Зато 
није случајно што нам посебну пажњу 
привлачи тезга Драгана Белчевића 
изнад које стоји натпис „Дар чисте 
природе“.

Велики, старински балони ракије 
оплетени прућем, боце разуних облика 
с кристално чистом, белом ракијом 
и оне друге тамније боје, с бобицама 
и лепим растињем, боце с прелепим 
једрењацима који спокојно броде 
у ватреном мору, боце  с нагнутим 
крстовима од тисовине спремљене 
за славу, тегле с медом, слатким од 
шумских јагода и боровница – све нам 
то говори да смо се намерили на правог 
домаћина.

Воћњак ми је у Доброселици. То 
је отприлике око 18 км од Водица – 

златиборски крај – лако се Драган 
упушта у разговор. – Одавно се бавим 
производњом добре домаће ракије од 
шљиве и лозе. Нема неких великих тајни 
да се прави добра ракија. Само неких 
малих. Неке ћу вам рећи, а неке... нека 
и даље остану тајна. Ето, о шљивовици 
нешто да кажем...

Битно је да воће буде зрело, чак 
презрело када се ставља у каце које 
морају бити беспрекорно чисте. Ако 
има трулих плодова шљиве, треба 
их пребрати. Коштице се не ваде, 
већ се прште пре стављања у кацу, а 
јако треба пазити да се коштице не  
повреде. Каце су дрвене. Када се убаце 
шљиве, треба их покрити најлоном, 
да би се спречило да дођу инсекти и 
мушице. Ја највише користим шљиву 
пожегачу, чачанску рану, стенлејку. 
Повремено мешам смесу, али ништа 
не додајем за убрзавање процеса 
врења. Међутим, кљук или џибра се не 
меша... Ако је топлије време – врење 
је брже. Најбоље је те каце држати у 
подруму. Температура треба да буде 
око 18 степени. Каце не  смеју да буду на 
сунцу ни на киши. Врење је готово када 
широметар показује нулу. Ако је изнад 
нуле мора још да ври. 

Ракија се пече, обично, у октобру. 
Наш казан за дестилацију је стари, те 
класично радимо дестилацију. Водимо 
рачуна да буде беспрекорно чист. Прво 
се ради меки препек до 30 степени  и 
из џибре се извуче сав алкохол. После, 
када се добије мека ракија, а то све 
проверавамо градомером, радимо 
препек ракије до 60 степени. Када се 
достигне та јачина, препек се прекида 
и долива се дестилована вода да би се 
ракија градирала. 

Ракију држим у стакленим балонима. 
Када се испече, прозирна је, безбојна. Ја 
имам своје сталне муштерије које сам 
навико на ту „белу“ прозирну ракију – 
без додатака. Неко, на пример, додаје 
храстову кору да би обојио ракију, или 
дудову кору. Мислим да је храства за ту 
намену боља... али, моја специјалност је 
беле ракија.

Моје ракије громовача, клековача, 
линцура, траварица, медовача, - познате 
су у овом крају, а и код великог броја 
Београђана  и Војвођана. Громовача, је 
заправо, препеченица. То је ракија од 
шљива, али јака 48-50 степени, зависи 
од препека. Ту је и комовица, ракија 
од грожђа – од комине из које се већи 
део исцеди за вино. Врло тражена је и 
моја клековача. Основа јој је шљива 
препеченица, а додаје јој се клека. Она 
има 48 до 50 степени. Однос ракије 
и трава је наша породична тајна. У 
октобру их печемо.

КЛЕКА: неки стављају клеку у меку 
ракију која иде на препек. Ја не радим 
тако, јер мислим да се због високе 
температуре, када се ради препек, 
уништава биљка. Зато клеку стављам 
у препечену ракију. Она у њој стоји 
око месец дана. Клека одмах почне да 
мења боју ракије, те се добије тамна 
боја, помало црвенкаста... То је стари 
народни рецепт. Овде се највише пије 

ужичка клековача. Клека је добра 
као антисептик, добра је за бубреге 
и варење. Клека се користи и као чај, 
њени плодови могу да се једу свежи и 
то само 3-4, не би смело више, а добра је 
и за инхалацију.

ЛИНЦУРА: Један је од највећих 
дарова издашне златиборске флоре 
драгоцен је састојак популарне ракије. 

Припрема се с кореном линцуре који 
се додаје шљиви- препеченици. По 
њему се и зове :“линцура“, а наша фирма 
„дар чисте природе“. Принцип њене 
производње потпуно је исти као и код 
клековаче. Потопимо корен линцуре у 
ракију о он тамо стоји око месец дана. 
Балоне држимо на тамном месту. Ракија 
добије жућкасту боју, зависи колико 
се стави линцуре и колико дуго стоји. 
Однос линцуре и ракије је мала тајна... 
Може се на пример ставити у литар 
ракије две до три супене кашике корена 
линцуре или клеке. Све зависи од тога 
шта желимо да добијемо.

ОРАХОВИНА: Ракија је горког укуса 
и требало би да је пију они који инају 
проблема са штитастом жлездом, ко има 
недостатак јода. То су стари народни 
рецепти. У препеченицу, љуту ракију 
од шљиве или комовице стављају се 
млади, зелени ораси. Они у њој стоје 
извесно време, а ракија од њих буде 
црне боје.

ТРАВАРИЦА је моја омиљена ракија 
и мој спецјалитет. Правим је од 17 
углавном златиборских трава, мада 
може да се припреми и од само шест 
биљака. Ту су: цветови кантаријона, 
плод клеке, цвет мајчине душице, 
цвет вранилове траве или дивљи 
оригано (то је „сесра“ мајчине душице, 
али има дужу стабиљку и већи цвет), 

лист матичњака, лист и цвет нане (ја 
стављам цео надземни део) чубар, или 
вресак (цвет беле боје) корен линцуре, 
мацина трава (постоји неколико биљака 
са тим називом)кичица са виластим 
љубичастим цветовима, корен срчаника 
(добра је за срце), ива, подубица, 
боровица, хајдучка трава.

Траварицу правим од свежих (што 
је боље) и од сушених биљака. То 
радим у бурету од 200 литара у које 
стављам траве, веч како која доспева, 
ракију потом разливам у мање боце, 
а у њих стављам и понеку биљку, због 
естетике. Процес прављења траварице 
је дуготрајан, а ја волим да стављам 
свеже биље. Боја ракије зависи од 
биља. Кантаријон, на пример, даје црну 
боју. Рок трајања ракије је неограничен! 
Траварица је добра и као лек и за 
варење. Добра је за облоге за децу која 
имају проблема са грлом и за масажу.

МЕДОВАЧА се добија тако што се 
у шљиву препеченицу ставља мед и 
прополис. Она је питка са 30-40%, а неко 
воли и оне љуте преко 50% алкохола. 
Додајем мед бираних сорти: ливадски, 
шумски... и прополис, али не додајем 
полен. Смеша стоји неко време, меша 
се повремено, а прополис може да се 
самеље.

 А. Лудошки

РАКИЈЕ И ТРАВЕ - ДАРОВИ ЧИСТЕ ПРИРОДЕ

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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А М Е Р И Ч К И  ФУД БА Л

Почетак нове сезоне за Клуб америчког 
фудбала „Лавови“ из Вршца се ближи. 
Старт сезоне у оквиру Друге лиге Србије 
заказан је за 20.03. када ће екипа „Лавова“ 
угостити „Црне стршљенове“  из Јагодине. 

- Старт је веома близу и са 
нестрпљењем чекамо почетак сезоне. 
Надамо се да ћемо ове године успети да се 
пласирамо и Прву лигу Србије. Овај клуб 
је то заслужио својим квалитетним радом, 
као и играчи који на сваком тренингу и 
утакмици дају свој максимум -изјавио је 
председник клуба Ален Ризвић.

Нажалост, „Лавове“ је пре извесног 
времена напустио тренер Зоран 
Дамњановић, који је цео припремни 
период био уз клуб и успео да подигне 
квалитет фудбала на виши ниво. Његов 
посао преузео је дугогодишњи члан 
клуба Жељко Јованов и Дамњановићев 
најближи сарадник у протеклом периоду.

- Дамњановић је поставио квалитетну 
базу и дао нам смернице за даљи рад. 
На нама је сада да припреме приведемо 
крају и да се уиграмо како би квалитетно 
отворили нову сезону када нам у госте 
долази Јагодина. Иако је њима ово прво 
учешће у Другој лиги свесни смо њихових 
квалитета и амбиција. Ове сезоне поред 
Вршца и Јагодине на ступају и Сомбор 
„Целтиси“, Кикиндски „Мамути“, Чачакнски 
„Анђеоски ратници“ и „Пирати“ из Земуна. 
Обзиром да прво место води директно 
у Прву лигу а да другопласирана екипа 
игра бараж утакмицу, наша је жеља да 
се домогнемо једно од прва два места. 
Играчи су спремни, веома мотивисани 
и жељни борбе - рекао је тренер Жељко 
Јованов.

КАФ „Лавови“ су ове, као и предходне 
сезоне појачали играчи из Зрењанина. 
Али оно чиме се клуб може похвалити је 
одличан почетак прекограничне сарадње 
са клубовима из Румуније, тачније са 
„Локомотивом“ из Решице.

- Успели смо да започнемо сарадњу 
са екипом из Решице, на обострано 
задовољство.Они већ неколико месеци 
тренирају са нама и припремају се 
за сезону. Играчи из Румуније су нам 
овогодишње велико појачање, ради се 
о десеторици момака који сваки викенд 
долазе и тренирају заједно са „Лавовима“. 
За развој нашег клуба и америчког 
фудбала не само у Вршцу већ и у Решици, 

ова сарадња је од изузетног значаја. 
Договорена сарадње превасходно 
се заснива на развоју и на промоцији 
спорта а самим тим и америчког фудбала 
како у Вршцу тако и у Решици. Нама је 
изузетна част да можемо да угостимо 
играче „Локомотиве“, то јест садашње 
играче „Лавова“ и да заједничким снагама 
наступимо и покушамо да остваримо 
циљеве за наредну сезону - нагласио је 
Ризвић. 

- Поред тима из Решице, договорена 
је и сарадња са клубом америчког 
фудбала „89ерс“ из Темишвара, тачније 
пријатељска утакмица који ћемо 
одиграти у Вршцу 05.марта, што ће бити 
идеална прилика да се на једном месту 
сусретнемо са представницима оба 
румунска клуба. Такође, желео бих и да 
напоменем подршку румунског конзула, 
ком се целокупна идеја јако допала уз 
обећање да ће у будућем периоду помоћи 
развоју идеје сарадње КАФ „Лавови“  и 
румунских клубова -додао је Ризвић.

- У наредном периоду радићемо 
на промоцији спорта, омасовљавању 
америчког фудбала и формирању 
млађих селекција клуба. Ово је идеалан 
тренутак за напредак клуба у сваком 
смислу, а подршку у реализацији циљева 
и идеја нам пружа Етно кућа „Динар“ 

која је препознала ентузијазам који ови 
играчи поседују, посвећеност клуба 
развоју америчког фудбала. Уз подршку 
Етно куће „Динар“ у могућности смо да 
реализујемо неке од идеја у скоријој 
будућности.  Они су први спонзори 
у десетогодишњој историји клуба и 
радујемо се и надамо даљој и успешној 
сарадњи. Поред Етно куће „Динар“ у тим 
спонзора се укључила и СТР „Јадранка“, 
а у преговорима смо са још неколико 
компанија. Наравно, посебна захвалност 
општини Вршац  уз чију подршку много 
боље функционишемо, истакао  је Ален 
Ризвић.

- Спремни смо и једва чекамо да све 
почне. Задовољни смо појачањима која 
смо довели за ову сезону. Одлично су се 
сви уклопили и сјајно се разумемо. Већи 
број играча значи и већу борбу за место 
у тиму и знам да ће играти само најбољи 
и најспремнији. Позвао бих све љубитеље 
клуба најпре да дођу и погледају 
пријатељску утакмицу са екипом из 
Темишвара, а касније да нас подрже током 
сезоне коју отварамо против Јагодине. 
Обећавамо добру борбу током целе 
сезоне, а како ће на крају бити ведећемо, 
лопта је јајаста па где одскочи закључио је 
капитен „Лавова“ Милан Николић.

ВРШЧАНИ ПРИВОДЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА СТАРТ НОВЕ СЕЗОНЕ

ЛАВОВИ МЕРКАЈУ ВРХ
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР, СЕНИОРКЕ 10. КОЛО

ВРШЧАНКЕ И ДАЉЕ БЕЗ СЕТА
ЖАБАЉ ВОЛЕЈ - ВРШАЦ 3:0 (25: 8,25:17,25:17)
Тужна вршачка одбојкашка сага настављена 

је са првим проилећним колом. Вршчанке су и 
даље једина екипа у лиги која није успела да освоји 
ни сет. У десетом колу су одбојкашице Вршца 
максималним резултатом поражене у Жабљу, а у 
наредном колу имају идеалну прилику да прекину 
негативну серију јер им у госте долази друга екипа 
Спартака, претпоследња на табели. Меч се игра у 
суботу у Миленијуму са почетком у 17 часова.

Резултати: 10. кола: Младост - Рума 0: 
3(16:25,19:25,22:25), Врбас- Итон Срем Темпо 
2  - 0:3 (18:25,21:25,19:25), Жабаљ - Вршац 3:0 (25: 
8,25:17,25:17), Јединство 2 - Омладинац одложено, 
Спартак 2 - Одбојка 013 одложемо.

Табела: 1. ЈЕДИНСТВО - 2 9 9 0 27,  2. ОМЛАДИНАЦ 
9  7 2  18, 3. ЖАБАЉ ВОЛЕЈ 10 6  4  19, 4. ИТОН СРЕМ-
ТЕМПО - 2  10 6  4  18, 5. ВРБАС  10 5  5  17, 6. РУМА 10  
5  5  15, 7. МЛАДОСТ  10  4 6  10, 8. ОДБОЈКА 013  9  3  
6  10, 9. СПАРТАК - 2  9  3  6  10, 10. ВРШАЦ  10  0  10  0.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК СЕНИОРКЕ 10. КОЛО

ПОРАЗ БАНАТА У ЖИТИШТУ
ЖИТИШТЕ - БАНАТ 3: 0(25:21,25:14,25:19) 
Резултати 10. кола
МД ЗРЕЊАНИН 2 - КИКИНДА 3: 

0(25:14,25:13,25:13), ВОЛЕЈСТАРС - КРАЈИШНИК 
3: 0 (25:23,25:22,25:17), КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 - 
РАДНИЧКИ 3: 0 (25:19,25:11,25:19), ПРОЛЕТЕР - 
ХЕРЦЕГОВИНА 0: 3 (19:25,10:25,15:25) 

Табела: 1. КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2  10 10 0 28, 2. 
МД ЗРЕЊАНИН 2  10  9 1 26, 3. РАДНИЧКИ  10  7 3  
22, 4. КИКИНДА  10 5 5  15, 5. ЖИТИШТЕ  10  5 5 15,  
6. КРАЈИШНИК  10 5 5 14,  7. ХЕРЦЕГОВИНА  10  4 6 
13, 8. БАНАТ  10 3 7  10, 9. ПРОЛЕТЕР 10  1 9  4. 10. 
ВОЛЕЈСТАРС  10  1 9   3.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА 10. КОЛО МУШКАРЦИ

ЛАГАНИ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА
БЕЧЕЈ 2 - БАНАТ 0: 3(23:25,17:25,17:25) 
Одбојкаши вршачког Баната остварили су циљ 

на гостовању фењерашу из Бечеја, уписали су 
нове бодове и нису се превише потрошили уочи 
утакмице сезоне коју играју овог викенда. У суботу 
у Кукикинди, у Хали Језеро са почетком у 15 часова 
највероватније се решава питање првака, јер се 
у директном окршају састају две првопласиране 
екипе са истим бројем бодова Кикинда и Банат.

Резултати 10. кола: СРЕМ ИТОН 2 - КИКИНДА 0: 3( 
9:25,15:25,13:25), КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 - МЛАДОСТ 
3: 1 (17:25,26:24,25:17,25:23), СЛОВЕН - БОРАЦ 2  3: 
1 (22:25,28:26,25:16,25:20), БЕЧЕЈ 2 - БАНАТ 0: 3 
(23:25,17:25,17:25, СИРИГ - Слободан. 

Табела:  1. БАНАТ  9 8 1 24, 2. КИКИНДА  9 8 1 24, 
3. СИРИГ 8 6 2 18, 4. БОРАЦ 2  9 6 3 17, 5. СЛОВЕН  9  4 
5  13, 6. МЛАДОСТ  9 4 5 12, 7. КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2  
9 3 6  8, 8. СРЕМ ИТОН 2  9  1 8  3,  9. БЕЧЕЈ 2 9  0 9  1.

ОД Б О Ј К А

РУ КО М Е Т

Чланови Рукометног клуба 
Младост су суботу у Миленијуму 
приредили грандиозну спортску 
манифестацију какву овај колектив 
до сада никада није имао. 

 20. фебруар био је Дан 
рукомета, када су на терен изашле 
све селекције овог клуба појачане 
са секцијом ветерана и у част својим 
прерано преминулим друговима, 
Милану Беновићу и Мирку 
Антовићу, некадашњим играчима 
клуба, одиграли мечеве за своју и 
душу љубитеља спорта. 

Централни догађај био је 
турнир сениорских екипа на 
комесу  учествовали водећи тим 
домаћег шампионата Црвена 
звезда, београдски БАСК, Пролетер 
из Банатског Карловца и домаћа 
Младост.Одигране су четири лепе 
и занимљиве утакмице а највише 
је показала екипа Пролетера из 
Банатског Карловца која је постала 
први победник овог турнира. 
Карловчани су у финалном мечу 
савладали домаћу Младост 29:25 
(17:15), док је у борби за треће 
место БАСК савладао Црвену звезду 
са 29:25 (19:13). Треба рећи и да су 
црвено - бели у Вршац допутовали 
са знатно подмлађеним тимом 
у којем није било играча на које 

тренер Ненад Перуничић рачуна 
у Суперлиги. Посебна признања 
која су додељена на свечаном 
проглашењу биле су награде за 
најбољег средњег бека и голмана, 
позиције у тиму на којима су некада 
играли Мирко Антовић и Милан 
Беновић. За најбољег средњег бека 
проглашен је играч Пролетера 

Милан Спасић, док је за најбољег 
голмана проглашен чувар мреже 
Младости Марко Спремо. Најбољи 
стрелац турнира био је Никола 
Дурацовић из БАСК-а. Признања 
су уручиле Ивана Беновић, супруга 
покојног Милана и Дара Терзић, 
мама покојног Мирка.

За старије познаваоце 
рукометних прилика у Вршцу 
посебно је био интересантан 
меч ветерана између Младости и 
Пролетера из Банатског Карловца 
у којем су некадшњи првотимци 
ова два клуба евоцирали успомене 
на велико спортско ривалство на 
терену. Некадашњи првотимац 
Синтелона из Бачке Паланке и 
интернационалац у португалском 
Гимараешу Слободан Шашарога 
је за ову прилику допутовао 
из Шведске, где иначе живи са 
породицом.

У преподневним часовима своје 
мечеве одиграли су пионирке и 
пионири Младости и Делиблата, 
као и кадетске екипе Младости и 
Пролетера из Банатског Карловца.

Признање у правим рукама: 
Ивана Беновић  и најбољи голман 
турнира Марко Спремо (Младост)

ДАН РУКОМЕТА У МИЛЕНИЈУМУ

 СЕЋАЊЕ НА МИРКА И МИЛАНА

ФУД БА Л

Фудбалски клуб Вршац остао је без 
шефа стручног штаба. Бранко Савић, 
сада већ бивши тренер вршачког 
српсколигаша, напустио је Стеријин град 
непуне три недеље пре старта пролећног 
дела шампионата. Смирени и сталожени 
Зрењанинац образложио је разлог 
растанка:

- Одлуку о одласку из Вршца нисам 
донео преко ноћи. Разговарао сам у више 

наврата са управом клуба и схватио да се 
озбиљно размимоилазимо у ставовима 
када је у питању стратегија у борби за 
српсколигашки опстанак. Управи клуба и 
играчима желим све најбоље у наредном 
периоду.

Доскорашњи шеф струке Вршчана 
нагласио је да тренутно нема никаквих 
понуда и да ће наредни период 
искористити за одмор.

ВРШЧАНИ ОСТАЛИ БЕЗ ШЕФА СТРУЧНОГ ШТАБА УОЧИ СТАРТА ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ

 БРАНКО САВИЋ ОТИШАО ИЗ ВРШЦА!

Вршац јунајтед - Јединство 
(Влајковац) 3:1

Фудбалери Вршац јунајтеда 
одиграли су две припремне 
утакмице за наставак 
шампионата у банатској 
зони, најпре без голова са 
белоцркванским БАК-ом а 
потом су савладали јединство из 
Влајковца 3:1, головима Тимића, 
Бирћана и Јовановића. Стрелац 
за Влајковчане био је Мрђа. 
Изабраници тренера Мише 
Бељина ће се у суботу састати са 
зонашем ОФК Шапине а потом 
ће у генералној проби одмерити 
снаге са Радничким из Сутјеске.
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