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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

НАЈГОРЕ ШТО МОЖЕМО ДА
УРАДИМО ЈЕСТЕ ДА ЋУТИМО!

Међународни дан борбе против
насиља над женама обележен је у Вршцу,
25. новембра, заједничком акцијом у којој
су учествовали Женска одборничка мрежа
Града Вршца, невладине организације и
удружења грађана, као и представници
политичких странака и грађани. Вршчанке
и Вршчани придружили су се глобалној
кампањи под називом “Шеснаест дана
активизма против насиља над женама“,
која је почела на Међународни дан борбе
против насиља над женама, а завршиће
се на Међународни дан људских права,
10. децембра.
Организатори акције обележавања
Међународног дана борбе против насиља
над женама обратили су се јавности у холу
Градске куће и позвали грађане да им се
придруже у борби против насиља.
-Најгоре што можемо да урадимо
поводом овога јесте да ћутимо, нагласила
је Драгана Митровић, градоначелница
Вршца која се придружила акцији.
Мислим да наша држава не ћути и да је
поклонила велику пажњу овој теми. Јако
је велика одговорност на институцијама,
јер оне су прве које треба да одреагују у
сваком случају насиља над женама и у
породици уопште. Мислим да и држава
и локална самоуправа и сви ми заједно
морамо да се укључимо у решавање,
а то је подршка тим женама и храбрим
људима који су претрпели било коју врсту
насиља, њихово укључивање у редовне
друштвене активности, као и њихово
економско оснаживање. Сва удружења и
невладине организације које се баве овом
проблематиком имаће моју подршку
и подршку Града Вршца, свих чланова

Градског већа и Скупштине Града Вршца.
То је заједнички проблем и само заједно
можемо томе да станемо на пут.
Татјана Николић, чланица Градског
већа задужена за социјалну заштиту,
похвалила је ову заједничку акцију и
додала:
Ово је још један показатељ
да уједињени можемо много тога да
постигнемо за своју локалну заједницу.
На крају прошле године евидентирано је
196 случајева насиља, а до јучерашњег

У ВРШЦУ ПОЧИЊЕ КАМПАЊА „НИКАД НЕМОЈ…“

ВЕЋА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У
САОБРАЋАЈУ

Агенција за безбедност саобраћаја и Савет за
безбедност саобраћаја Града Вршца започињу заједничку
кампању под називом „Никад немој…“. Циљ кампање је
указивање на неопходност употребе дечјих аутоседишта
и сигурносних појаса како би се смањио број жртава у
саобраћајним незгодама.

Главни разлог за покретање ове кампање је чињеница
да је на територији Града Вршца, у периоду од 2011. до
2015. године, повређено укупно 44 деце, на срећу без
смртног исхода. Деца су највише страдала у својству
путника у возилу (48 одсто), а најчешће повреде су
настале зато што нису превожена у аутоседишта или су
била неправилно везана. Такође, велики број путника у
возилима доживели су повреде јер нису у току вожње
користили сигурносне појасеве.
У циљу смањења броја повређених и погинулих у
саобраћајним незгодама, реализује се кампања „Никад
немој…“, као превентивна и едукативна, посебно када
је реч о најмлађима и подизању безбедности деце у
саобраћају на виши ниво.
Ј.Е.

дана тај број је спао на 88. На основу броја
регистрованог насиља примећујемо да
помак постоји. У тих 88 случајева, 84 је
насиље над женама. Насиље још увек није
искорењено. Све акције и активности
које спроводимо морамо да усмеримо
ка томе. Без обзира ко је жртва насиља,
нико није заслужио да трпи насиље, а ми
синхронизовано морамо да одгворимо
на то. Ових „Шеснаест дана активизма“
даће добар пример како Вршац, као
одговорна средина, може да се понаша и

Након конференције за медије, у сали Градске куће одржана је промоција књига о историји покрета за еманципацију жена у Србији и Европи. Књиге носе
назив „Сестре Српкиње“ Ане
Столић и „Европски феминизми
од 1700 -1950“ Карен Офен. О
поменутим књигама говориле
су др историјских наука Ана
Столић, ауторка, и Бојана Ћебић
Радић.
веома је важно да подигнемо свест свим
учесницима, свим актерима који могу
да помогну да овај проблем решимо и
сузбијемо.
Јелена Враговић Цветковић подсетила
је да се Центар за права жена у Вршцу
активно бори против насиља над женама
од 2000. године када је формиран и
изразила задовољство што се ове године
окупило много више грађана него
претходне, као и што се укључују држава
и институције.
-Драго ми је што ће се Закон променити
и надам се да ће држава оштро осудити
сваког насилника и да ће жртава бити што
мање, рекла је Цветковићева.
У име Женске одборничке мреже
Драгана Ракић се захвалила свима који су
подржали акцију и додала:
Драго ми је да нас је данас три
пута више него прошле године, што значи
да држава има слуха за овај проблем
који мучи женски део популације, а то
је насиље над девојчицама и женама.
Желимо да убудуће буде што мање
жртава. Знамо да су, у последње 4 године,
262 жене изгубиле живот у породичном
насиљу. Борба против насиља није само
приватна ствар. То је обавеза свих нас,
како државе, тако и грађана. Не смемо
да ћутимо и окрећемо главу. Насилника
морамо да пријавимо и да сачувамо
живот жена.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ И ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

ЕДУКАЦИЈА ПРВАКА, УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

У оквиру пројекта„Ђаци прваци –
пешаци “ који се реализује у сарадњи
основних школа, градске самоуправе,
Савета за безбедност саобраћаја
и вршачке Саобраћајне полиције,
у ОШ„Вук Караџић“ одржана је
едукација ђака првака о безбедности
у саобраћају.
Милош
Васић,
председник
Савета за безбедност саобраћаја
Града Вршца, наглашава да овај
пројекат финансира градски Савет за
безбедност у саобраћају.
Савет за безбедност у
саобраћају Града Вршца доста
пажње у својим активностима
поклања безбедности деце основног
образовања, рекао је Васић и
подсетио на акцију „Шта знаш
о саобраћају“ која се спроводи
годинама уназад. Ове године акценат
је стављен на ђаке прваке. Овог
месеца око 500 деце погледало је
позоришну представу „Пажљивко“
која говори о томе како се треба
понашати у саобраћају, а овом
акцијом желимо да обновимо знање
деце, то ће урадити наставници ОШ
„Јован Стерија Поповић“, а онда ће
деца изаћи на улицу и укључити се
у саобраћај. У томе ће им помоћи
припадници сабраћајне полиције
са којом Савет за безбедност има
изузетну сарадњу.
Пројекат „Ђаци прваци – пешаци
“ спроводи се у свим градским
основним школама, а у плану је да се
прошири и на прваке сеоских школа.
Локална
самоуправа
подржала је овај пројекат, с
обзиром на то да су наши најмлађи
учесници у саобраћају веома битни,
а то су углавном школска деца, каже
Маријана Голомеић, чланица Градског

већа задужена за образовање . У
жељи да подигнемо свест о томе,
покренули смо ову акцију, која ће се
спровести у свим основним школама
у граду. Безбедност деце у саобраћају
је веома важна, желимо да нам се не
догађају више саобраћајне незгоде и
да нам деца не страдају.
Иницијатор и носилац овог
пројекта је ОШ „Јован Стерија
Поповић“ чији наставници Драгана
Мохора и мр Владимир Станојев воде
едукативне радионице са вршачким
првацима. Пројекат је стартовао 6.
октобра, на Дан безбедности пешака
у саобраћају.
Тада се у ОШ “Јован Стерија
Поповић”
организовало
прво
предавање о саобраћају ученицима
првог разреда, након чега су деца
изведена на улицу, како би видели
све то у реалној ситуацији, објашњава
Мохора, један од учесника у пројекту.
Пројекат
едукације
првака

подржава и Саобраћајна полиција
Полицијске
станице
Вршац
чији
припадници
објашњавају
малишанима како да прелазе улицу
на раскрсницама које имају светлосну
сигнализацију и одговарају на сва
њихова питања.
Васић је најавио да се, током
следеће године,
планира да се
у овакве акције укључе и деца
предшколског узраста, а касније и
основци и средњошколци, посебно
матуранти који су ризична група због
алкохола и психоактивних супстанци.
Према речима Васића, статистика
каже да је на тероторији Града
Вршца тенденција смањења броја
саобраћајних незгода у којима
страдају малишани, али да су деца
угрожена због повреда које задобијају
као путници, због непридржавања
прописа и небезбедности.

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

Ј.Е.

ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОСЕТИО ВРШАЦ

„ХЕМОФАРМ“ ОТВОРИО НОВУ ЗГРАДУ „КВАЛИТЕТ“

ИНОВАТИВНИ ПРОЈЕКАТ ГРАДА ВРШЦА

УСКОРО ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ ЗА
ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

-Инвестиција вредна више од шест милиона евра реализована у години када „Хемофарм“ обележава
деценију пословања у оквиру немачког концерна ШТАДА Њ.Е. Аксел Дитман, амбасадор Немачке у
Србији, изразио је задовољство што је посетио
„Хемофарм“ из два разлога: отварање зграде
„Квалитета“ и обележавање значајног јубилеја.
- „Хемофарм“ је српска компанија у немачком
власништву што, на најбољи начин, симболише
везу између Србије и Немачке у пословном
смислу, рекао је амбасадор Немачке. Драго ми
је да, у протеклих 16 година, на овом тржишту
имамо више од 50 немачких компанијакоје су
инвестирале више од 1,8 милијарди евра у Србију.
Један од важних аспеката успешног пословања
„Хемофарма“ је одрживи развој, он инвестира,
а пример за то је и ова нова зграда „Квалитет“.
Немачка привредана комора, која је априла
ове године успоставила сарадњу са Владом
Републике Србије, урадила је истраживање које
каже да би више од 90 одсто немачких компанија
радо инвестирало овде.

ФОТО: Д. Дондур

Премијер Србије Александар Вучић посетио
је Вршац, 30. новембра, и присуствовао отварању
нове зграде „Квалитет“ у оквиру фабричког
комплекса Компаније „Хемофарм“.
Овом инвестицијом, вредном више од шест
милиона евра, „Хемофарм“ обележава деценију
пословања у оквиру немачког концерна ШТАДА.
Ово је једна од највећих страних инвестиција у
Србији, а за десет година, овај интернацинални
концерн уложио је више од 200 милиона евра.
- За нас је рад ове фабрике од изузетног
значаја, рекао је премијер Александар Вучић и
нагласио да су људи из руководства „Хемофарма“
задовољнији сарадњом са Владом Србије него
у претходним годинама. ШТАДА и „Галеника“
покривају око 45 одсто нашег тржишта, а
„Хемофарм“ представља нашу земљу у још 38
земаља. Ми ћемо наставити да чинимо све да
подстичемо раст у нашој земљи и инвестиције.
Радићемо и на владавини права и на свему што
је потребно да се страни инвеститори у Србији
осећају као код своје куће. Радићемо и на
побољшању амбијента за домаће инвеститоре, за
наше привреднике.
Премијер ја најавио да ће пред Владу
поставити циљ да раст наше привреде мора
да буде 4 одсто у следећој години, јер је то од
кључног значаја за Србију да би се приближила
најјачим земљама.
- Јер, ако остваримо тих 4 одсто, то је доказ
да Србија постаје једна веома успешна земља и
то би значило да ћемо бити у прве две или три
земље у Европи по стопи раста у 2017. години,
нагласио је Вучић. Мислим да то можемо да
остваримо и то би, за 12 месеци, требало да буде
наш новогодишњи поклон грађанима Србије. Јер,
то би значило и значајно већа примања, и пензије,
и плате, како у јавном, тако и у приватном сектору.

Премијер у обиласку новог погона са градоначелницом
Вршца

ВУЧИЋ: ВИДЕО САМ ЗАДОВОЉНЕ ЉУДЕ КОЈИ ВЕРУЈУ У СВОЈУ ЗЕМЉУ
Премијеру Александру Вучићу срдачан дочек, испред зграде концерна „Хемофарм“,
приредили су грађани Вршца и околине. Премијера је поздравило више од три хиљаде људи.
-Оно што је на мене оставило утисак, док сам шетао и разговарао са радницима„Хемофарма“,
је то што сам видео задовољне људе, пуне самопоуздања, вере и наде у сопствену будућност, у
будућност ове фабрике, Вршца који је постао центар за иновативну медицину и технологију у
Југоисточној Европи, рекао је премијер Александар Вучић. Видео сам људе који верују у своју
земљу. Дуго нисам у Србији могао да видим то задовољство људи, као данас овде у Вршцу.
Зато хвала поштовани пријатељи из „Хемофарма“, али хвала и тим српским радницима који
су очигледно много енергије уложили да достигну немачке стандарде и принципе рада и
поносан сам што и ми то негде можемо да достигнемо, уз овако добру организацију.

Хемофарм од изузетног значаја за Србију: Александар Вучић
и Роланд Зелигер
Амбасадор је изразио веровање да ће у
будућности у Србији бити још немачких и
других страних инвестиција, а за то су веома
важне реформе које је српска Влада предузела,
као и владавина права која је гарант за сваког
инвеститора.
„Хемофарм“ је задржао лидерску позицију
на тржишту. Највећи је домаћи произвођач и
извозник, а од ове године је и регионални центар
ШТАДЕ за Југоисточну Европу.
-Ово није само још једна зграда у нашем
комплексу, квалитет је кључ свега што радимо,
рекао је домаћин Роналд Зелигер, генерални
директор „Хемофарма“ и потпредседник ШТАДА
групе. Не само у овој згради, већ у свим нашим
погонима, „Хемофарм“ негује квалитет. Само
ове године, „Хемофарм“ је укупно инвестирао
између 30 и 35 милиона у своје погоне. У згради
„Квалитет“ , која је коштала више од 6 милиона
евра, ради 300 људи. Запослени у „Хемофарму“
задовољни су и поносни што су део ове наше
приче, део „Хемофарма“, а и ми смо на то поносни.
У годинама које долазе, бићемо јак играч на
фармацеутском тржишту и за то сада постављамо
темеље. Веома смо поносни и срећни што за све
што овде радимо имамо подршку Владе Србије.
Нова зграда „Квалитет“, укупне површине
7.000 м2, представља највиши светски домет и
усклађеност са ГМП и највишим стандардима
фармакопеје, а у циљу одржавања врхунског
квалитета Хемофармових производа на
глобалном нивоу.
У пратњи премијера Александра Вучића
били су и министри привреде и здравства Горан
Кнежевић и Златибор Лончар.

Ј. Ерски

НА ОСМОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
-Највише интересовања одборници показали за други ребаланс буџета и одлуку о такси превозу - Након оставке Милоша Ђокића, за члана Градског већа за
пољопривреду именован Слободан Јованов - Нови начин финансирања јавних предузећа, преко уговора са Градским већем -

Одборници Скупштине Града Вршца заседали
су осми пут, у уторак, 29. новембра, а на дневном
реду нашло се 18 тачака. Након констатације да
постоји кворум за пуноважно одлучивање, Јовица
Заркула, председник градске Скупштине, предложио
је допуну дневног реда двема тачкама везаним за
избор новог члана Градског већа. Усвојено је Решење
о престанку функције члана Градског већа задуженог
за пољопривреду Милоша Ђокића, који је поднео
писмену оставку, и на његово место, на предлог
градоначелнице Драгане Митровић, изабран је
Слободан Јованов, дипл.инж. пољопривреде.
„Зелено светло“ за други ребаланс буџета
Највеће интересовање одборника и најдужу
расправу изазвале су две тачке: усвајање Одлуке о 2.
ребалансу буџета Града Вршца за 2016. и доношење
одлуке о такси превозу у граду.
Известилац начелница Вања Радека образложила
је предлог ове одлуке наводећи два разлога за
доношење 2. ребаланса: усаглашавање прихода
и расхода према свим изворима финансирања,
док је други усклађивање са изменама и допунама
Закона о буџетском систему, које обавезује јединице
локалне самоуправе да то учине до 1. децембра.
Једна од измена везана је за јавна предузећа, чији су
оснивачи локалне самоуправе, а који више неће бити
индиректни корисници буџетских средстава те морају
прећи на нови начин финансирања.
Према одлуци о 2. ребалансу буџета, приходи
и примања буџета Града Вршца за 2016. годину, по
свим изворима финансирања, заједно са пренетим
средствима из претходне године, утврђени су у
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укупном износу од 2.115.000.000 динара. Аналогно
томе усаглашен је и план укупних расхода и издатака
и отплата ануитета и он је, у односу на садашњи буџет,
мањи за 62,5 милиона динара, односно 3 одсто.
Одборници опозиције изнели су своје замерке
од тога да је представљен врло нејасно за одборнике
који нису стручњаци у овој области, те да се појача
транспарентност, до конкретних питања везаних за
умањење буџета за екологију за 40 милиона динара,
као и да ли ће и колико радника ЈП „Други октобар“
остати без посла.
Градоначелница Митровић је одговорила на
питања одборника и нагласила да је однос градске
управе и комуналног предузећа коректан. „Други
октобар“ је уплатио у буџет средства из добити, као и
да Град редовно и коректно испуњава своје обавезе.
-Сачекаћемо одлуку државе о максималном броју
запослених у јавном сектору и надамо се да ће имати у
виду да у тај број уброји и раднике из „Другог октобра“
који је сада јавно предузеће, рекла је градоначелница.
Што се тиче ангажованог броја радника у „Другом
октобру“, то ће зависити од њихове систематизације
радних места, од процене руководиоца, који су
радници неопходно потребни да би се комунална
делатност и даље обављала као и до сада и евентуално
који је то број који би се могао распоредити по другим
делатностима којима се ово предузеће бави. Уколико
будемо морали да смањимо број запослених, по
одлуци коју донесе Влада Републике Србије, то не
мора да значи да ће се број радника смањивати само
у комуналном предузећу. Ја нисам сигурна да је само
тамо прекомеран број запослених.

Градоначелница се запитала какво је стање
у осталим јавним предузећима, Дому омладине,
Позоришту... и нагласила да ће се размотрити колико
је тамо запослених потребно за обављање посла.
Исто ће се применити и на градску управу где у неким
секторима постоји и мањак запослених.
Градоначелница је позвала одборнике да
подрже предлог 2. ребаланса буџета, који је реалан
и нужан. Она је нагласила да је градска власт водила
рестриктивну политику и приоритете дала правим
корисницима што ће се видети и на крају године која
је, сматра градоначелница, била успешна.
Након усвајања одлуке већином гласова,
одборници су донели закључак да су сви корисници
буџета у обавези да усагласе своје планове рада са 2.
ребалансом и доставе их Градском већу у року од 15
дана.
Нови начин финансирања јавних предузећа
Одборници су усвојили одлуке о изменама и
допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Варош“ и Јавног предузећа за стамбено пословање
„Вршац“ како би се ускладили са новим законом.
Наиме, ова предузећа од 1. децембра неће бити
индиректни корисници буџета. Послове из својих
надлежности, као и оне који им буду поверени,
обављаће на основу Уговора који ће бити потписани
са Већем Града Вршца.
Градоначелница задужена за државно земљиште
Одборници Скупштине Града Вршца усвојили
су одлуку према којој је градоначелница Драгана
Митровић одређена као орган за доношење
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења

Након одлуке о додели бесплатних
дечјих аутоседишта, још један иновативни
пројекат уврстио је Вршац међу водеће
градове у Србији. Реч је подршци града
најмлађим Вршчанима.
Град Вршац
је обезбедио средства у буџету за
финансирање личних пратилаца за децу
са инвалидитетом у износу од милион
динара која ће бити довољна за наредна
три месеца.
Драгана Митровић, градоначелница
Вршца, нагласила је да су идеја и обавеза
градске власти да пружи помоћ и подршку
деци са посебним потребама и из тог
разлога обезбеђено је једанаест личних
пратилаца који су успешно завршили
обуку. Градоначелница је истакла да је Град
вољан да се у наредном периоду, у складу
са могућностима, број личних пратилаца
повећа.
Ова услуга из домена социјалне заштите
значајна је подршка и огромна помоћ како
деци са инвалидитетом, тако и њиховим
породицама.
Према речима Татјане Николић, чланице
Градског већа задужене за социјалну
заштиту, ово је први пут да је ангажовано
једанаест личних пратилаца за децу. До
сада је било више покушаја ангажовања
једног или два пратиоца.
-На ангажовање овог броја пратилаца
одлучили смо се зато што постоје
реалне потребе, каже Николићева. Ово
је допринос нашег града и средине
управо оваквим особама, али и стварање
могућности да они остваре своја права, у
складу са законским актима.
Након едукације, лични пратиоци
ће деци са инвалидитетом помагати да
обављају своје активности сваког дана.
Помагаће им да се припреме за школу, да
се обуку, биће им пратња на њиховом путу
ка школи, свим другим местима где ова
вршачка дечица желе и треба да иду.
Како сазнајемо, једанаесторо личних
пратилаца тренутно је довољно за помоћ
деци са инвалидитетом. У плану је да
едукацију прође још десеторо личних
пратилаца који би били адекватна и
квалитетна замена и нашли се при руци у
неким непланираним околностима.
Родитељи деце са инвалидитетом су
веома задовољни овим начином подршке
градске управе, јер је то велика помоћ за
њих и њихове малишане.
Ј.Е.

пољопривредног земљишта у државној својини и
спровођење поступка давања у закуп, коришћење
и продају пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Града Вршца. Одлука је донета
у складу са најновијим изменама и допунама Закона
о пољопривредном земљишту, који прецизирају
надлежности.
Усвојена Одлука о такси превозу
Након дуже расправе, усвојена је Одлука о такси
превозу која одређује услове по којима треба да
послују такси превозници, ради усклађивања са новим
Законом о превозу путника у друмском саобраћају.
Он прописује да свака локална самоуправа треба
да донесе потребна акта за спровођење закона и
уређење такси превоза.
Већином гласова одборници су прихватили три
амандмана које је предложила Драгана Ракић, у име
одборничке групе Демократска странка - Доста је
било. Амандманима се прописује да саобраћајно
- техничке услове обавља стручна комисија, да се
адреса такси возача и ЈМБГ избришу из дозволе која је
изложена у возилу, као и да се не одређује максимална
тежина пртљага путника.
На основу одлуке, Градско веће ће дефинисати
број такси возила у граду и комплетан програм ове
делатности.
Увођење самодоприноса за Влајковац
Одлуком одборника, грађани у Месној заједници
Влајковац издвајаће самодопринос од 2,5 одсто
на нето зараде и 5 одсто на катастарски приход од
пољопривреде. Издвајање самодоприноса почеће 1.
децембра ове године и трајаће 5 година, до 2021.
Усвојена је и измена плана коришћења средстава
самодоприноса за образовање у Вршцу за ову годину,
као и ребаланс Програма за изградњу фекалне
канализације из средстава самодоприноса за 2016.
Именовани су и чланови у школским, управним и
надзорним одборима и комисијама.

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

Ј.Е.
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НА АГРИКО ПИЈАЦИ У ВРШЦУ ОДРЖАНА САЈАМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

ПРОМОЦИЈА ЖЕНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

На
вршачкој
Агрико
пијаци
одржана је сајамска манифестација
презентације женског стваралаштва,
од кулинарских специјалитета до
рукотворина. Циљ овог догађаја је
промоција женског предузетништва,
економско оснаживање жена, њихова
еманципација, размена искустава,
идеја, заједнички наступ на тржишту,
што је окосница активности Уније жена
ГрО СНС Вршац.
– Као Град, у будућности ћемо
омогућити посебне бенефиције за људе
који су произвођачи, а овакви сајмови
су право место где они могу изложити
оно што сами праве и производе,
рекла је градоначелница Вршца
Драгана Митровић која је, са својим
сарадницима, обишла сајам на Агрико
пијаци. Сајмови овог типа подстичу
рад и живот на селу, а то је оно на шта
желимо и да ставимо акценат.
Сајам женског стваралаштва, одржан
прошле суботе на Агрико пијаци, имао
је, овога пута, и такмичарски карактер.
-Организовано је такмичење у
прављењу традиционалних колача
по старинским рецептима, истиче
Наташа Ћирић, чланица Градског већа
задужена за привреду и економски
развој. Град Вршац ће наставити да
пружа подршку предузетништву, кроз
различите програме које спроводи, да
помаже са намером да оснажи сваког
ко жели да направи искорак у свом
послу, да буде креативан, покаже своје
способности.
Ћирићева истиче да жене могу да
допринесу унапређењу и подизању
стандарда својих породица и повећају
кућне буџете.

Задовољне учеснице Сајма женског предузетништва
-Управо то је поента ових
манифестација, да жене могу да буду
примећене и уважене и у приватном
и у друштвеном животу и да су се
наметнуле као иницијатори и носиоци
развоја друштва, истакла је Ћирићева.
Жена је апсолутно свесна своје
битне улоге као стуба породице.
Истовремено, показале смо да можемо
да будемо равноправни партнери у
друштвеном и економском животу
наше заједнице.
На Агрико пијаци представила су
се удружења жена из Избишта, Уљме,
Гудурице, Куштиља, Војводинаца и
Сочице и осталих насељених места.
Вршчани су имали прилику да се
упознају и да дегустирају кулинарске
специјалитете чланица удружења жена
из града и села. Био је то прави празник
за очи, шаренило свакојаких слаткиша,
а највише пажње привукли су они
старински рецепти из кувара наших

бака.
Стручни жири се поприлично
намучио да одабере најбоље и
најукусније колаче. Победу су однеле
ванил кифлице, пите са јабукама и
рогачом Гордане Петров из Избишта,
која је наступила као самостални
излагач и такмичар.
Победница такмичења је рекла
да су ови колачи традиција у њеној
породици, да се рецепт преноси са
колена на колено и то траје већ стотину
година. Без ових посластица не може
се замислити ниједна прослава у кући
Петрова.
Осим
посластица, на Сајму на
Агрико пијаци, бии су изложени и
разни сувенири, рукотворине и бројни
други производи, дело златних руку
наших домаћица. Изложба је била
продајног карактера, а приход је
отишао у хуманитарне сврхе.
Ј.Е.

ВРШАЧКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА САЈМОВИМА ТУРИЗМА

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РАЗМЕНА ИСКУСТВА

Туристичка организација Града
Вршца присуствовала је сајмовима
туризма у Крагујевцу и Солуну (Грчка)
где је врло успешно презентовала
вршачки туристички потенцијал, али и
разменила искуства и информисала се
о начину рада сродних организација.

Вршац атрактиван за
туристе
На 8. Међународном сајму туризма
и сеоског туризма у Крагујевцу,
Туристичка
организација
Вршца
представила је туристичку понуду
града и околине на заједничком
штанду Туристичке организације
Војводине, као обједињену туристичку
понуду.
-Пут вина, манифестације у
граду, градско језгро, парк, смештај,
гастрономија и Вршачке планине
увек су атрактивна понуда Вршца
за посетиоце који планирају викенд
одмор далеко од градске буке и гужве,

Вршчани на Сајму у Крагујевцу

поручују из Туристичке организације
Града Вршца.
Тако је било и на Међународном
сајму у Крагујевцу, одржаном 24. до
26. новембра. Посебно занимљиви
били су војвођански градови, чија је
туристичка понуда изазвала велико
интересовање посетилаца.
На Међународном сајму туризма
и сеоског туризма у Крагујевцу
учествовало је око стотину излагача,
туристичких организација, али и других
представника туристичке привреде,
значајне агенције, хотелијери, етно
домаћинства, бањска и климатска
лечилишта. Акценат Сајма био је
на сеоском туризму, гастрономији,
кулинарским специјалитетима.

Вршчани на Сајму у
Солуну
Представници
Туристичке
организације Града Вршца посетили
су Међународни сајам туризма

Филоксенија (PHILOXENIA) који је
одржан у Солуну средином овог
месеца.
-Циљ посете био је информисање
о свеокупној понуди, могућностима и
дометима Сајма у Солуну за евентуалну
ширу
презентацију
туристичких
потенцијала Вршца и Војводине у
будућности, каже Татјана Палковач,
директорка Туристичке организације
Града Вршца. Податак да је, од почетка
ове године, број туриста из Грчке који
су посетили Србију, порастао за око
50 одсто у односу на прошлу годину,
указује да је неопходно обратити
већу пажњу и на ово тржиште.
Потребно је максимално појачати
промотивне активности у смеру
информисања грчких туристичких
агенција, као и самих грчких туриста
о атрактивностима наше туристичке
понуде,
као
део
туристичког
потенцијала Војводине и Србије.
На солунском Сајму је своје
изложбене штандове имала Туристичка
организација Града Београда, а осим
представника Вршчана, Сајам су
посетили и туристичке организације
Бачке Паланке и Старе Пазове.
Било је више од 230 излагача
из тридесетак земаља који су
излажили своје туристичке понуде, а
манифестацију је обишло око 8.000
посетилаца. Солунски Међународни
сајам је манифестација са традицијом
дугом 32 године и представља
једно од најважнијих места сусрета
туристичких стручњака Грчке и целог
Балкана. Овакве манифестације са
великим бројем излагача и присуством
реномираних стручњака, јединствена
су прилика да се успоставе контакти,
уговоре пословни разговори, размене
искуства и препознају рецепти
туристичких
организација
које
годинама успешно послују.
Ј.Е.
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ВРШАЦ ЈЕ ПЕТИ ГРАД У СРБИЈИ У КОМЕ ЈЕ

ОТВОРЕН
СТАРТИТ
ЦЕНТАР

У Центру Миленијум, прошлог петка,
отворен је Стартит центар, пети у Србији.
Интересовање за новоотворени Центар
показао је велики број Вршчана који
су присуствовали свечаности поводом
почетка рада. Циљ формирања Центра је
подршка развоју ИТ заједнице и унапређењу
пословања њених чланова на интернету. Тако
су Вршчани добили прилику да прошире
своје знање и пронађу посао на интернету
где, према статистичким истраживањима, има
30.000 слободних радних места.
Стартит центар није неко магично
место где се одједном постаје програмер,
рекао је Владимир Тркуља, један од оснивача
SEE ICT, Startit. Али, ово је место које ће им
помоћи да изађу из неке реалности где људи
чекају на посао и надају се да ће им он пасти
с неба. Стартит центар ће им помоћи да ту
реалност преузму под своју контролу и науче
нешто што ће им омогућити да се изборе за
добро плаћен посао.
Биће ово место где ће сви заинтересовани
научити основу, надградити је и предузети
прве кораке да промене свој свет и статус,
да реализују замисао да живе у својим
срединама, а раде за послодавце у другим
деловима света.
Стартит већ има у својим центрима
програме обуке за програмирање за најмлађе,
које ћемо овде имати већ у децембру, а
почећемо и програм обуке запослених за
креирање веб сајтова, каже Иван Ћосић из
Вршачке онлајн заједнице. С друге стране,
желимо да овај простор буде место окупљања
за све професионалце на одређене теме које
их веома интересују.

Ниједно знање не стиче се преко ноћи,
тако је и са могућностима које нуди ИТ
технологија. Али, стручњаци тврде да се
одређено знање може стећи за пола године
које ће им омогућити да зараде неки новац
преко интернет послова и да наставе на путу
ИТ усавршавања.
Вршац није случајно изабран да се у њему
отвори Стартит центар. Значајан допринос
томе дала је Вршачка онлајн заједница чији
су се чланови већ потврдили у ИТ индустрији.
Срећан сам што је Вршачка онлајн
заједница успела да од неформалног постане
право формално удружење и да сада добије
свој радни простор и место окупљања,
нагласиоје Владимир Вашалић из Вршачке
онлајн заједнице. Зато желим да позовем све
Вршчане и оне који су на Нету, раде и део су
ИТ, као и оне који желе то да постану, да дођу
да виде шта радимо и да се информишу и
постану део наше заједнице.
Врата Стартит центра отвореног су сваког
дана од 10 часова па на даље. Просторије
центра налазе се у Центру Миленијум код
улаза за запослене, на страни до стадиона.
Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •2. децембар 2016.

РАДМИЛА ЧАНКОВИЋ, НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ У ПЕНЗИЈИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 316 , 16.
СЕПТЕМБАР 1994..

БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА
„КРОЗ ВОЈВОДИНУ“

Двадесет четврта међународна бициклистичка трка
„Кроз Војводину“ завршена је 5. септембра проласком
такмичара кроз циљ у центру Вршца.
Такмичари су стартовали у Руми, 2. септембра,
прешли укупно 498 километара у пет етапа. Прва етапа
вожена је на релацији Рума - Беочин, друга Беочин
- Б. Паланка, трећа Бачка Паланка - Сомбор, четврта
Сомбор - Србобран и пета Србобран - Вршац.

Најбољи у генералном пласману појединачно су
били: Игор Петенко (Белорусија, Матвејев (Украјина) и
Мазнев (Русија).
Најбоље екипе генералног пласмана су: Лада
(Русија), Експрес-спорт (Белорусија) и Репрезентација
Украјине.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 317, 7. ОКТОБАР
1994.

САЛА ЗА ШКОЛУ И ГРАД

Недавну посету Министра просвете Републике
Србије проф. др. Драгослава Младеновића Вршцу и
школи „Јован Стерија Поповић“ директор Ђуро Грба
и сарадници су искористили да предоче проблеме са
којима су суочени и да упознају госта са постигнутим
резултатима.
Министарство просвете је већ на основу ранијих
дописа упознато са највећим проблемом у овој
школи, а то је реновирање фискултурне сале.
Садашња дотрајала сала је грађена међу првима у
граду. Сада прокишњава и паркет је много оштећен,
па је неопходна нова кровна конструкција. За то је

НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ТРУДИЛА САМ СЕ ДА ЂАКЕ НАУЧИМ ДА БУДУ
ИСТРАЈНИ И УПОРНИ У СВОЈИМ ЖЕЉАМА!

Радмила
Чанковић,
наставник математике, 40
година радног века провела
је у просвети. Исто толико
генерација ђака увела у свет
ове лепе науке. Није жалила
ни труда ни времена да оне
највредније припреми за
такмичења, а то су потврдили
и високи пласмани њених
ђака. Уз бројна прва места
на
међуопштинским
и
покрајинским,
било
је
и освојено друго место
на
савезном
такмичењу
математичара и то у бившој
Југославији.
Волела
је
свој посао и поново би га
изабрала, каже. Трудила се
да ђаке припреми не само
за математику, већ и за
живот који е био пред њима.
Говорила им је да теба да буду
истрајни и упорни у својим
жељама.
Да ли сте Вршчанка родом?
-Нисам. Рођена сам у селу Војвода
Степа, Општина Нова Црња, 1941. године, у
породици Будинчић. Отац ми се звао Јован,
а мајка Даница. Били су пољопривредници.
Имала сам старијег брата Младена и сестру
Анђу који су, нажалост, умрли. Била сам
најмлађе дете, мажено и пажено. Веома
лепо детињство сам имала. Сестра ме
је свуда са собом водила, сматрала је да
треба да брине о мени. Посебно памтим
време слава и Божића када се окупљало
друштво мога брата и сестре и сви заједно
у саоницама, које су вукли коњи, ишли од
куће до куће и честитали. Било је весело,
музика их је пратила. Ја сам гледала за
њима, снег је био велики, а ја мала па нисам
могла да идем са њима. Моји су славили
Аранђеловдан, било је јако много гостију.
Кућа нам је била пуна неколико дана.
У комшилуку је било доста деце мог
узраста. Лепо смо се играли, лоптом,
луткама, сами смо их правили, прескакали
конопац. Није то било као сада. Била сам
јако мирна и тиха девојчица, мало сам
причала.
У селу сам завршила Основну школу „4.
октобар“. Била сам одличан ђак. Још тада
су ми добро ишле математика и физика.
У Зрењанину сам завршила класичну
гимназију, а после и Вишу педагошку
школу, групу математика и физика, 1962.
У основној и средњој школи бавила сам
се и спортом. Тренирала сам гимнастику
и веома добро играла рукомет. Спортисти
су били и моји синови, а и унуци се баве
спортом.
Како сте се и када определили да Вам
математика постане животни позив?

-Наклоност према математици стекла
сам тек у гимназији. Предавала ми
једна млада, дивна професорка Иванка.
Предавала нам је тако да сам се ја просто
заљубила у математику и физику. Имала
сам изузетног професора и на Вишој
педагошкој школи, Јорговића. Било
нас је двадесетак на групи и ми смо,
као у средњој школи, ишли редовно на
предавања, учили, одговарали и полагали
испите. Била сам вредна и амбициозна и у
року сам завршила.
У чему је лепота математике?
-По мени је лепота математике у
томе што можеш сам да решаваш неке
проблеме, са разумевањем. Некада то иде
лакше, некада теже, али увек сам више
волела да вежбам са оловком у руци него
да учим историју или географију, биологију
и те наративне предмете.
Где добијате први посао?
-Кад сам завршила Вишу педагошку
у Зрењанину, вратила сам се у своје
село и почела да радим у школи коју сам
завршила као ђак основац. Имала сам
истог директора и као ученица и као
колегиница, наставница. Колектив ме
је дивно примио и тада сам видела која
је лепота у том послу, обратити се деци
која су жељна знања. На селу нема много
помоћи од родитеља, децу највише уче
наставници. Уз посао наставника, бавила
сам се и друштвеним активностима. У селу
је тада било мало младих образованих
људи. Била сам одборник у општини, а
једно време сам, уз председника Месне
заједнице, и венчавала младе парове. То
ми је остало у лепом сећању.
У тој мојој школи у селу радила сам од
1962. до 1968. када сам, заједно са супругом
и старијим сином, прешла за Вршац због
посла. Ја сам се запослила као наставник
математике у ОШ „Олга Петров Радишић“
и ту сам радила скоро двадесетак година,
све док се није изградила и отворила ОШ
„Младост“ где сам прешла и остала до
одласка у пензију, 2003. године. Тако да сам
пуних 40 година радила у просвети.
Четрдесет генерација ђака увели сте
у свет математике. Колико је било лепо,
а колико тешко радити са децом? Јер, не
воле баш сви математику.
-Сматра се да је математика тешка.
Међутим, трудила сам се да то пренесем
на најлакши могући начин деци. Чини
ми се да сам у томе успевала, јер су
многи ђаци знали да кажу како највише
воле математику. Било ми је драго да то
чујем. Била сам доста озбиљна, захтевна
наставница, пуно сам давала, али и
тражила. Тако да су моји ђаци имали
доста предзнања када су одлазили у
средњу школу и са лакоћом даље радили.
Код мене се на сваком часу знало шта
ће да се ради, ђаци су пратили мој рад и
била сам позната као наставник који је
сваког часа давао домаћи задатак. Ако
сам ја заборавила, деца су питала:“А, шта
имамо за домаћи?“. И тај домаћи задатак
сам увек прегледала. Чак су колеге из
средње школе, чијој сам деци предавала,
долазили да ме питају како успевам да
прегледам сваки домаћи задатак и да
ми деца редовно раде. Мислим да је то
било због тога што сам била доследна
у свом раду. Сматрам да је тај домаћи
задатак јако важан. У математици нема
напретка без континуираног рада, јер како
треба сести и научити историју и друге
предмете, тако треба урадити и домаћи из
математике. Учила сма ђаке да док се учи
математика морају бити сконцентрисани,
да размишљају, изводе закључке и да се
стално питају:“Зашто је то тако?“. Значи да
им буде јасно, јер моји ђаци су у сваком
моменту могли да питају шта им није јасно.
Било ми је јако лепо на послу, много сам га
волела и чини ми се када бих поново могла
да бирам, изабрали бих поново да будем
просветни радник.
Да ли сте радили са ђацима и ван
наставе?
-Држала сам допунску и додатну
наставу. На додатној настави радила сам
са најбољим ђацима. Педагог Виорика
Пасар ми је ту доста помагала да будем
савремена. Завршавала је мастерс па је
желела, кроз моју праксу, вероватно да
искористи што јој је требало. И ти су ђаци,
заиста, имали успеха на такмичењима,

почев од општинског, међуопштинског,
покрајинског, па чак и савезног у бившој
Југославији. Тако да сам ја за тај посебан рад
награђена признањем „Жарко Зрењанин“,
које је додељивало Министарство на
предлог саветника, а добијала сам и доста
диплома и књига за успешно освојена
прва места. Сви ти ђаци, који су ишли
на такмичења, завршили су касније
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високе школе. Данас су професори на
универзитетима у иностранству, успешни
лекари, архитекте, ветеринари... али и
квалитетни и вредни мајстори, радници. И
када се данас сретнем са њима, подсетимо
се тих лепих и успешних дана.
Да ли је за математику потребан
таленат? Како сте успевали да
препознате надарене ђаке, оне који су
имали афинитета према овој науци?
-За добро решавање задатака у
математици заиста треба логичко
размишљање и правилно закључивање.
Наставник на часу може да види ко
брже и лакше схвати, а коме је потребан
допунски рад. Није довољна само памет,
треба и много да се ради да би знали да
решавамо теже задатке. Моја ученица
Јелена Атанасијевић освојила је 2. место на
савезном такмичењу у бившој Југославији,
њен брат Дејан био је изузетно добар,
затим ученица Пртљага, Иван Ћирић, данас
чувени архитекта, Саша Раду, професор на
факултету у иностранству, па Ињац, тако су
га звали, сада је лекар специјалиста. Има и
ђака који су кренули мојим стопама: Снежа
Чејић, Весна Радочај... а има и других
просветних радника који нису у струци
математике.
Желим да кажем да сам имала диван
колектив и у школи „Олга Петров“ и у
„Младости“ и дивне директоре. Посебно
бих истакла директора Миодрага
Виденовића који је знао да укаже на
грешке које правимо и упућивао нас и
захтевао од нас велики рад.
Да ли сте ђаке учили и нечем другом,
сем математици?
-Осим тога да буду вредни и радни,
водила сам рачуна да ђаци буду уредни,
тачни, слободни да могу да кажу шта им је
јасно, а шта није. Трудила сам да код њих
развијем логичко закључивање. Ценила
сам код ђака кад је креативан, када може
сам да дође до решења, а не на начин који
сам им ја показала. Учила сам их лепоти
живота, љубави према друговима, раду,
према старијима. Мислима да сам их
упућивала на један правилан пут. Многе
од њих данас више не могу да препознам.
Али, познају они мене. Где год да одем,
у болници, суд, пошту, сретнем неког
од својих ђака. Увек ме лепо поздраве
и помогну да решим своје проблеме
и послове. Баш као што сам и ја њима
помагала да реше математичке проблеме
у школи.
И данас могу радо да се дружим са
децом, да разумем њихове проблеме
и то ме је и одржало у неком ведром
расположењу и младалачком духу.
Када сте формирали породицу?
-Мој супруг и ја смо деца из
исте улице. Заједно смо завршили
основну школу, после смо се
разишли у средњој школи да би
се поново састали и почели да се
забављамо. Дуго смо се забављали,
6 година, и 1966. смо засновали
брак мој супруг Милорад Чанковић
и ја. Био је машински инжењер и
због његовог посла смо дошли у
Вршац. Радио је у тадашњем ДОЗ-у,
осигуравајућем
друштву. Имамо
двојицу синова, старијег Сашу и
млађег Синишу. Завршили су високе
школе, старији је економиста,
а млађи машински инжењер.
Основали су своје породице. Саша
је ожењен са Јованком (економиста),
имају сина Лазара (13), а Синиша са
Драганом (правник) и имају Војина
(10) и Вељка (6).

ВРШАЧКА КУЛА
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по прорачунима, потребно 100.000 динара од чега
би половину трбало да обезбеди град и привреда а
других 50% средстава очекују се од Министарства.
Планира се још на школском плацу, градња стадиона
за мале спортове, за шта је већ приликом посете
министар Младеновић., обећао сагласност. И терен и
спортска сала били би дати на коришћење спортским
клубовима.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 318, 4.
НОВЕМБАР 1994.

ВРШЧАНКА НА АНДИМА
До сада сам имала низ освајања највиших врхова
земаља и континената. Да подсетимо читаоце овог листа,
1990 Кавказ 4800 м, 1991. год кров Африке Климанџаро
5895м/6010м и Монт Кенија 4985м исте године кров
Европе Мон Блан 4807 м. И 1992. год. поново Кавказ
-Елбрус 5621 м. Указује ми се могућност прикључења још
једној експедицији. Сада су то Анди. Експедиција Јужне
Америке - Анди ‘95 ће се одвијати од 5. 1. до 20. 2. 1995.
Укупно 45 дана. До сада се није организовала слична по
свеобухватности. Прва земља која се обилази је Екватор.
Кито главни град се налази на 2850 м и у његовој близини
се врши прва аклиматизација, успон на Пичинчу 4787 м.
Силазак. Затим се одлази на Котопакси 6005 м , силазак,
наставак пута и припреме за успон на Чимборасо 6310м...

Милорад и ја смо имали леп
посао у Вршцу, добро смо се снашли.
Нажалост, то није много трајало, јер
је мој супруг умро изненада, 1990.
Остала сам јако несрећна, са двоје
деце, старијим студентом, а млађи је
био у војсци. Успела сам да заврше
школу, заједно са њиховим трудом
и радом, и да постану добри радни
људи. Било је јако тешко. Често волим
да кажем: „Да Бог да да се никад и
ником не понови!“. Плате у просвети
нису биле велике. Моја деца су била,
заиста, јако скромна, били су добри,
вредни, редовно су извршавали све
своје обавезе. У ДОЗ-у су изашли
у сусрет и одмах запослили Сашу,
а господин Миодраг Бабић, као
велики пријатељ мог супруга, дао
је стипендију Синиши који и данас
ради у Хемофарму.
Како проводите пензионерске
дане?
-Цео свој радни век посветила
сам породици и послу. Успела сам да

Чланови мог матичног друштва ПСД „Вршачка кула“
пружили су ми подршку за одлазак на ову експедицију,
свесни да ова подршка може да утиче на оне који један
овакав подухват могу да спонзоришу. Због тога молим
све оне који могу да помогну (тиме што ће бити спонзори)
да ми се јаве.
Терезија Оморац
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, 319, 25. НОВЕМБАР 1994.

СНЕЖАНА СТАЈИЋ
ШАМПИОНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Недавно је у организацији ШСЈ, у Смедеревској
Паланци одржан Први фестивал младих у убрзаном
шаху, на коме је узело учешћа 223 такмичара из
целе Југославије, укључујући и младе из РСК и РС,
разврстаних у 8 категорија од 10,12,14, 16 и 18 година.
Међу елитом младих шахиста нашло се осморо
пренесем љубав према математици
и својим унуцима и они данас воле
да кажу да највише воле математику
и физичко.
Моји унуци су ми
најлепша и главна преокупација у
пензионерским данима. Бринем о
њима док су им родитељи на послу.
Слободно време проводим дружећи
се са својим колегиницама, најчешће
са Стојанком Вуковић и Гроздом
Смедеревац. Подсећамо се на лепе
заједничке дане.
Мени је у животу увек било важно
да моја породица и ја будемо здрави,
да се лепо разумемо и слажемо,
да имамо културан однос међу
собом. И важно ми је да моја деца,
подразумевајући и моје снајке,
буду поштени, вредни, радни,
цењени људи. А, мислим да то јесу!
Задовољна сам животом. У свом
бих животу мењала само то да ми
је брачни живот са мојим супругом
био дужи. Јер, био је заиста леп, али
је кратко трајао!
Јованка Ерски

Вршчана. Снежана Стајић, Ивана Ћосић, Јелена
Стојановић, Слободан Мунижаба, Петар Стајић, Никола
Максимовић и Владимир Стојановић.
Најбољи успех постигла је свакако млада талентована
Снежана Срајић која је у својој категорији до 16 година
освојила прво место и тако по други пут , али овог пута
у убрзаном шаху постала нова шампионка Југославије
и стекла право да представља Југославију на првенству
Европе.
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У СУСРЕТ ИЗЛОЖБИ ПРАЗНИЧНЕ ТРПЕЗЕ, ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ, СУВЕНИРА

СЛЕДЕЋЕГ ВИКЕНДА
„ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ“
Следећег викенда,10. децембра, у Хотелу
Србија, биће одржана7.
Изложба празничне
трпезе, домаће радиности, сувенира и разних
ђаконија у време слава, Божића и Нове године,
под називом „Празничне ђаконије“. Тема изложбе
је промоција културе и традиције из нашег и свих
крајева Србије. Туристичка организација Града
Вршца (ТОВ), у оквиру манифестације, организује
и такмичење у прављењу славских колача.

ВИСОКОЈ ШКОЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН „ФИОРЕЛА“
МАРИЈАНЕ СТРАТУЛАТ

Роман
„Фиорела”,
ауторке Маријане Стратулат,
представљен
је
прошлог
четвртка у Свечаној сали
Високе школе струковних
студија за васпитаче „Михаило
Палов“ Вршац. Промоција је
одржана у сарадњи Високе
школе са Новинско-издавачком
установом „Либертатеа“ из
Панчева. Роман „Фиорела“ је
четрнаеста књига Маријане
Стратулат. Настала је по
истинитој причи, која је
награђена поводом јубилеја
од 65 година, од оснивања
Новинско-издавачке установе
„Либертатеа“ из Панчева.
У препуној сали Високе школе
бројним гостима међу којима
су били професори, писци,
новинари, студенти, обратили
су се доц. др Јелена Пртљага,
директорка Високе школе
струковних студија за васпитаче
„Михаило Палов“ у Вршцу, Нику
Чобану, директор Новинскоиздавачке установе„Либертатеа“
из Панчева и Николаје Дан
Константин, вршилац дужности
генералног конзула Румуније
у Вршцу. О књизи су поред
ауторке говорили и Васа Барбу,
одговорни уредник издавачке
куће „Либертатеа”, Еуђенија
Балтеану, писац и новинар, проф.
Елена Лелеа и доц. др Брадуша
Жујка. Било је речи и о бројним
и разноврсним активностима

ауторке, а на ову тему говорили
су Отилија Пескарију, глумица
Народног Позоришта „Стерија”
и Виорел Балађеан, председник
КУД-а „Михај Еминеску” из
Куштиља.
На промоцији су наступили
Вокални женски ансамбл КУД-а
„Михај Еминеску“ из Куштиља
и кларинетиста Давид Бутан, а
одломке из романа „Фиорела“
читали су студенти Денис
Стратулат, Мариоара Долинга,
Антонела Барбу и Адријан
Царан. У улози модератора
промоције била је др Еуфрозина
Греоњанц, професорка Високе
школе.
Маријана Стратулат је писац,
песник и новинар. Објавила је
четрнаест књига, међу којима
су збирке поезије и приповетки,
романи, монографије, као и
књиге за децу. Добитница је
многобројних признања у сфери
културе, у земљи и инстранству.
Била је члан Департмана
за Информисање у оквиру
Националног савета Румуна из
Србије. Од 2004. Године члан
је Удружења писаца Војводине
и Удружења новинара из
Србије, а од 2012. Године, члан
је Удружења писаца Румуније.
Од 2012. Године, води дечије
позориште у Куштиљу, где
потписује режију и сценографију.
Т.С.

АКТИВНОСТИ НОВООСНОВАНОГ УДРУЖЕЊА ИНВАЛИДА И ПЕНЗИОНЕРА
-„Празничне ђаконије“ сваке године угосте око
50 излагача, највише из Вршца и околине, али и
из целе Србије, а упућен је позив и туристичким
агенцијама у суседној Румунији, тако да очекујемо
и долазак једног броја румунских туриста, каже
директорка ТОВ-а Татјана Палковач. У оквиру
манифестације је и акција украшавања 12
новогодишњих јелки које ће окитити ученици 7.
и 8. разреда основних школа са територије Града
Вршца. А, најлепше јелке наградићемо поклонима
у виду школских реквизита, књига и техничких
компјутерских помагала за потребе основних
школа. „Банатски напитак“
је нова брушура
у низу публикација која се бави промоцијом
гастрономске понуде Баната, а биће организована
њена презентација на самој манифестацији.
Трудимо се да сваке године програмски садржај у
великој сали Хотела Србија буде богат и занимљив.
Планирамо да најмлађи чланови Музичке школе
и ансамбли културно уметничких друштава
представе традицију Баната.
Изложба„Празничне ђаконије“ је продајног
карактера где ће посетиоци моћи да купе
народне рукотворине и аутентичне гастрономске
специјалитете. Изложба ће бити одржана
10.децембра у великој сали Хотела “Србија”, од 10
до 18 часова.

Ј.Е.

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА И ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ

У организацији новооснованог
Удружења свих инвалида и пензионера
Вршца у недељу је у просторијама
Месне заједнице „Паја Јовановић“
приређена једнодневна ликовна
колонија и песничко вече. Удружење је
основано у априлу ове године и током
ових седам месеци придружило му се
168 чланова, а руководство Удружења
верује да ће овај број у наредном
периоду расти. Вече поезије и ликовна
колонија прва су манифестација у
организацији овог удружења, али у
плану су бројне нове активности.
- Наше активности су за сада биле
усмерене претежно на пружање
различите помоћи нашим члановима,
а сада смо се посветили култури.
За овај први пут окупили смо пет
ликовних уметника и неколико
песника, али већ смо у озбиљним
разговорима и плановима да наредни
пут окупимо још више уметника и

продужимо трајање колоније на
неколико дана – каже Винко Турковић,
председник Удружења свих инвалида
и пензионера Вршца.
Слике које су настале на колонији
поклон су Удружењу, а они ће их
искористити да обезбеде новац за
наредне активности и помоћ својим
члановима. Према Турковићевим
речима,
сами
чланови
својим
потребама
одређују
активности
Удружења.
- Било је одлазака у бању, излета,
дружења,повољности
приликом
набавке
робе
и
остваривања
медицинских и других услуга – истиче
Турковић и додаје да су чланови веома
задовољни радом Удружења.
Ликовну колонију и песничко
вече које је посетио велики број
пензионера, подржала је и локална
самоуправа.
Т.С.

ВРШАЧКИ ПЕСНИЦИ НА ОСНОВАЊУ “ПЕСНИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ”
Песници
Вршачког
књижевног
клуба
присуствовали
су
оснивању
“Песничке
републике” 26.11.2016
године,
у
Новом
Милошеву.
Директор
Банатског
Културног
центра
и
оснивач
манифестације Радован
Влаховић именовао је
за председника песника
Симона Грабовца као и
амбасадоре и почасне
конзуле, песнике из
иностранства. Одабрана
је и химна Банатско
велико коло коју је на

гајдама извео Вања
Илијев. Сви песници који
су наступали уписани
су у књигу држављана
“Песничке републике” и
уручени су им пасоши.
Са својим песмама су
учествовали
песници
Божица Михај, Мира
Ракановић,
Слободан
Ђекић
и
Миливој
Форгић.
Све
песме
ће бити штампане у
посебном
Зборнику
на Европском фејсбук
фестивалу у Новом Саду.
Б. Михај
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Нови приступ у ширењу идеја хуманизма
и промоције волонтеризма

Добре методе предавања су од кључног
значаја за допирање до младих

Прошлог викенда је у објекту
Црвеног Крста на Вршачком Брегу
гостовало 42-је ђака вршачких
средњих школа и Економске
школе у Алибунару. Њихов
боравак у овом одмаралишту
у природи замишљен је као
награда за изузетност, али не како
то обично бива због академског
успеха или ретких талената, већ
због ретких људских квалитета
– лепих манира, алтруизма и
високих етичких начела. У питању
је један квалитетан и галантан
приступ
регрутацији
нових
волонтерских кадрова, до сада
невиђен на нашем подручју, који
је свесрдно подржала начелница
Јужнобанатског округа Данијела
Лончар. Наиме, током три дана
проведених
у
омаралишту,
одабрани млади људи су добили
прилику да и сами постану део
тима посвећеног хуманитарном и
едукативном раду.

Инструкције
и
предавања
држали су млади који већ дужи
временски период учествују у
активностима Црвеног Крста.
У
току
овог
кампа
реализоваћемо теме као што
су прва помоћ, деловање у
несрећама, превенција и борба
против
трговине
људима,
репродуктивно
здравље,
ширење идеја и начела Црвеног
Крста и друге стандардне
теме које обрађујемо овде и
којима се волонтери баве, каже
Урош Тимотијевић, доказани
хуманитарац, и додаје да се
при едукацији потенцијалних

Бошко Миташиновић - Секретар Црвеног крста Вршац

Добронамерност и добар пример су
изнад амбиције
Идеја за овакав приступ потекла
је од секретара Црвеног крста
Алибунар Данице Чанчаревић и
секретара Црвеног крста Вршац
Бошка Митрашиновића, који је
ствари додатно појаснио.
- Намера нам је била да ученике
средњих школа, када се они већ
препознају у својој околини по
добрим делима и понашању као
племенити, хумани и културни,
и могу да утичу позитивно
на своје вршњаке, на неки
начин наградимо. А такву децу
дефинитивно и треба наградити.
Зато нам је била жеља да управо
ту децу доведемо у наш објекат на
један викенд. Поред тога, током
свог боравка имаће едукацију и
прилику да сазнају много више
о активностима ЦК, препознају
се у некој од њих и по могућству,
пожеле да и сами буду волонтери
који ће ширити та знања и
вештине на своје вршњаке и
остатак окружења. Јер не постоји
лош човек који је хуман и чини
добра дела. Дефинитивно такви
људи имају душу, а ко има душу,
дефинитивно није лош човек,
уверен је овај филантроп.

Себастијан Тешић - волонтер

Данијела Лончар - начелница Јужнобанатског округа

на време, потпуно занемаре први
задатак у својој брзоплетости и
непромишљености, која у реалној
кризној ситуацији може некога
коштати живота. Сврха теста је
да покаже будућим волонтерима
да је присебност од велике
важности, утолико више што је
ризик већи. Ова и сличне методе
преношења порука о томе шта
значи бити волонтер Црвеног
Крста и бавити се хуманитарним
радом, продрле су дубоко у неке
од ових тинејџера.
- Бити волонтер за мене значи
помоћи људима којима је то
најпотребније, и то не радиш
због себе или због профита, него
због срца, ради добробробити
других. Ово је једно невероватно
искуство за мене и моје вршњаке
који су присутни, и волео бих да
почнем да волонтирам зајдно
са њима. Јер ова екипа која нам
помаже и држи едукацију је једна
од најбољих које сам упознао,
једноставно, они су посебни, под
утиском је племенити Себастијан
Тешић, ученик Пољопривредне
школе.
Црвени крст је жила куцавица система у
ванредним ситуацијама

Урош Тимотијевић - волонтер

волонтера
користи
посебан
приступ.
Кроз
искуство
волонтера
и
ангажовање
стручњака, пронађена су најбоља
решења за презентовање ових
тема младима, и уз помоћ тога
успевамо да их заинтересујемо,
објашњава
активиста.
Један
од примера за интелигентно и
креативно преношење порука
је и нарочити трик-тест. Наиме,
полазницима кампа се каже да
имају само један минут да ураде
тест, у којем је први задатак
пажљиво прочитати све остале.
Иза тога следи низ релативно
једноставних захтева, а последња
инструкција је занемарити све
претходно и потписати се. Већина
га не уради, јер у журби да заврше

Начелница
Јужнобанатског
округа Данијела Лончар, истиче
значај
Црвеног
крста
као
институције која је како каже, жила
куцавица механизма реаговања у
кризним ситуацијама.
- Начелник округа је по
функцији и командант штаба за
ванредне ситуације, а ванредне
ситуације су оне у којима је
Црвени Крст прва линија одбране.
Посебно ми је задовољство што
се налазим међу младим људима
који су препознали шта значи
бити добар, чинити добро и
бавити се волонтеризмом, што
је данас велико богатство које
треба да негујемо. Желим да
проведем време са људима који
се едукују под окриљем Црвеног
Крста о битним стварима које
чине животно важне теме нашег
окружења, пошастима нашег
друштва којих се треба чувати и на
који начин се борити против њих,
и да чујем шта они имају да кажу о
томе, каже начелница округа.
В. Јањић
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МАЈА ТРИФУНОВИЋ:

СВАКОДНЕВИЦУ ЧИНЕ И РАТ И
МИР, И ХЕРОЈИ И КУКАВИЦЕ

„Повратак“ Маје Трифуновић
роман је о Валентини, Гаврилу,
Ади, Вуку, Луки, Рељи, на први
поглед „обичним“ људима и
њиховим једноставним животима,
за које ауторка каже да су ипак све
сем мали и неизузетни. Ова прича
пулсира у ритму свакодневице,
час тмурна и тешка, час полетна
и заводљива. У њој је све
неочекивано а вероватно, баш
зато што толико подсећа на живот
какав се свакоме може десити.
Роман„Повратак“ трећа је књига
Маје Трифуновић. Пре ње, ауторка
је објавила романе „Тркачи на
дуге пруге“ и „Савршенство“, сва
три за Издавачку кућу Лагуна.
Маја Трифуновић на српски језик
је превела четрнаест књига са
енглеског и арапског.

САМА СЕБЕ НЕ МОГУ ДА
ПРЕВОДИМ
Завршили сте арапски језик
и књижевност, а радите и као
преводилац. Шта је оно што
вас привлачи у књигама које
преводите на српски језик? По
ком критеријуму их бирате?
- Ја сам преводилац фриленсер,
често путујем и са сваког путовања
донесем по књигу, две или три.
Годинама сам имала луксуз да, ако
ми се нека од књига које прочитам
допадне и ако ме понесу језик и
прича, одем у Лагуну и замолим
их да провере јесу ли слободна
издавачка права. Ако јесу, мој
предлог би био прихваћен и ја
сам, више за малу славу а мање за
новце, ту одабрану књигу с гуштом
преводила. Сада када је Лагуна
толико порасла да на лагеру чекају
десетине непреведених књига,
више не успевам да их наговорим
да, поврх свега, узму и оно што је
мени на срцу, тако да одавно нисам
превела ништа ново. Уместо тога
ја пишем, па се надам да ће неко
једног дана узети мене да преводи,
пошто сама некако не могу, много
закерам кад је моје дело у питању...

Ваш трећи роман зове се
„Повратак“.
Међу
многим
значењима која се овде наслућују,
реч је и о повратку самом себи?
- Већ та фраза, „повратак самом
Помињете
и
„Повратак“
себи“, готово да звучи отрцано
Добрише
Цесарића,
он
на крају
јер се често користи у селф-хелп
чланцима и књигама, тако да готово искрсава као једна од бројних
заборављамо о колико је напорном случајности, малих а нераскидивих
и ризичном путовању реч. Као у веза између ваша два јунака?
- Цесарићев „Повратак“ је, уз
рагбију – морате се вратити уназад
да би вам било дозвољено да Антићеву „Неповратну песму“ (која,
опет, нуди опречан рецепт: Немој
напредујете.
Истина
никад да се вратиш када
је да у неким младим
у свет кренеш)
годинама често не умемо
„Све су књиге једном
моја омиљена песма
да вербализујемо ко и
у основи
још из гимназијских
какви заправо јесмо,
дана, знам је и данас
приповести
све остаје на нивоу
баш као и
слутње и предосећаја
о љубави или напамет,
Коенову „Сузану“. Та
које онда, кад нас заврти
наоко
безначајна
страху“
одрасла свакодневица,
препознавања,
кад
некако ћушнемо под
схватите
да
неко
ког
сте
тек
упознали
тепих јер за слутње и предосећаје
у тој свакодневици обично нема воли исту песму или га је дирнуо исти
места. Време се троши на активности филм као вас, знају да надокнаде
и суморној ситуацији, али мени је
корисне и мериве на овај или онај године познанства и дружења и
хумор уточиште, као онима који
начин. Но дође час у понечијем доведу до стварање једне чудесне,
добију напад смеха на сахрани иако
животу, како је и био случај у инстант блискости којој не треба
истински жале за покојником.
животу Валентине, главне јунакиње дуга предисторија да би добила на
Пишете књиге о „обичним“
„Повратка“, да се хтела не хтела специфичној тежини.
Сва три ваша романа, на
људима. На корицама „Повратка“
окрене и врати унатраг, јер другачије
не би добила приступ у будућност различите начине, говоре о промишљена, уплашена или безглаво чак стоји питање „Када сте
љубави. Је ли љубав за вас одважна.
се последњи пут препознали
какву жели.
најважнија тема? Или мислите да
Иако
се
бави у неком роману?“. Шта је то
је она, на овај или онај
дубином у човеку и што свакодневицу чини тако
начин, неизбежна за
често тугом, патњом инспиративном?
„Окупира ме
све писце?
и
издајом,
ваш
- Не знам ко је рекао, „Пиши о
свакодневица, „Повратак“ је прожет ономе што знаш“, или опет не знам
- Све су књиге, чиме
год да се баве, у основи
све оно у чему бистрим хумором и ко други: „Напиши књигу коју би сам
приповести о љубави
иронијом. Да ли је волео да прочиташ“. Ја сам халапљива
нам живот
или страху. Можда и
хумор чаша меда која читатељка, читам много и о којечему,
о мржњи, али мржњу
пролази, с чим за вас обавезно иде уз једино сам танка с интересовањем
некако не доживљавам
чашу жучи?
за научну фанастику, али ме кад
као емоцију по чистоћи нас живот затиче
- О, да, много би сама пишем свакодневица окупира
сличну љубави и страху, и изненађује без ми гадно било без потпуно и без остатка – све оно у чему
већ као један безобличан,
фанфара и без хумора. Не волим нам живот пролази, с чим нас живот
горући
амалгам
без хумора, затиче и изненађује без фанфара и
гласне музике литературу
разноразних животних
кинематографију
без без гласне музике која би најавила
немања. Сама немам која би најавила хумора, трагедију без опасност. У тој свакодневици и међу
мрзилачки склоп, према
комедије, сивило без обичним људима постоје и рат и
опасност“
оном који би можда и
црвенила ме дави. Не мир, и хероји и кукавице, и подвала
заслужио моју мржњу
мислим да је упутно и поштење, свега има, те се мени
осетићу којешта друго, понекад церекати се као луд
за сад по глави мотају
готово самилост и сажаљење, што на брашно у свакој
искључиво приче о
је прилично непрактично и глупаво, животној ситуацији, али „У младости само догађајима и јунацима
тако да, у одговору на ваше питање ја волим да се шалим,
слутимо ко смо“ неправедно сведеним
– љубав јесте оно што ме највише посебно на свој рачун и
на придев „обични“,
занима, у свим њеним облицима и опрезно на рачун оних
само зато што наоко
фазама. Љубав према пријатељу, за које верујем да то могу да поднесу. делују слични, свеприсутни и ни по
партнеру, детету, родитељу, кућном Могуће да због тог понекад неком чему изузетни, а да заправо нису ни
љубимцу, љубав проћердана и нисам симпатична, не покажем једно ни друго ни треће.
љубав ускраћена, умишљена и довољан респект у некој озбиљној
Т.С.

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

НОВО РУКОВОДСТВО ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ ПОРУЧИЛО:

АКЦЕНАТ НА СТРУЧНОСТИ И ЈАВНОСТИ У РАДУ

Планове
Градског
музеја Вршац за наредни
период
јавности
је
представио
нови
в.д.
директор ове институције
Звонимир
Сантрач,
академски сликар. Како
је истакао, акценат ће
бити на јавности у раду и
стручности. Сходно томе,
Сантрач је представио
и комплетан тим ове
институције, нагласивши
да је рад стручњака
запослених у Градском
музеју скоро невидљив,
иако је кључан, темељан и
изузетно одговоран.
Музеј
је
живи
организам
који
се
прилагођава историјском
тренутку, поднебљу и
политичком
тренутку.
Његова основна обавеза
је прикупљање историјске

грађе и артефаката који
у себи носе трагове
прошлости, наших корена
и идентитета. Наш је
циљ да то духовно благо
прошлости
које
нас
упућује на будућност,

изведемо на површину –
рекао је Сантрач.
Према речима новог
в.д. директора Градског
музеја, данас се у свету
на сваких седам дана
отвара по један музеј, а

задатак ових установа
културе
представља
очување
истинских
вредности народа које оне
представљају.
- Наша је жеља да
овај храм претворимо у
народни универзитет, где
ће се јасно препознавати
сопствени
корени,
сопствена личност и где
ћемо се духовно уздићи –
рекао је Сантрач.
Наташа
Маљковић
Чонић, чланица Градског
већа задужена за културу,
истакла је да ће локална
самоуправа тежити да
у
наредном
периоду
повећа буџет намењен
програмима
Градског
музеја и културе уопште,
и тако помогне рад ове
институције.
Т.С.

У ДЕЦЕМБРУ НОВА ПРЕМИЈЕРА У НП „СТЕРИЈА“

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

У Народном позоришту
„Стерија“ припрема се нова
представа
за
најмлађе,
под називом „Драма-лама
новогодишња
галама“
по тесксту Бојане Иванов
Ђорђевић и у режији Ивана
Ђорђевића. Премијера је
заказана за понедељак, 12.
децембар на Великој сцени НП
„Стерија“.
Како
истиче
Иван
Ђорђевић, директор НП
„Стерија“, у овом случају
је реч о дечијој представи
и о представи за децу
истовремено, јер подразумева
обе форме: представу у којој
су деца учесници и креатори,
као и представу коју одрасли
професионалци припремају

за децу. Позориште је још
једном отворило своја врата
и
омогућило
вршачким
основцима да изблиза доживе
позоришну магију.
- Овога пута деци ћемо
поред могућности да заиграју у
представи, понудити и прилику
да учествују у сценографским
и
костимографским
радионицама које ће бити
део процеса припреме нове
представе. Позив за учешће на
радионицама односи се на сву
децу млађег основношколског
узраста – истакао је Ђорђевић.
У НП „Стерија“ које је
недавно постало члан Светске
организације позоришта за
децу Аситеж, истичу да овакав
приступ едукује децу и кроз

Прошлог петка у „Салону
код Порте“ одржано је
књижевно вече под називом
„Дневник
читаоца“.
Гост
вечери био је књижевник
Милан Р. Симић, недавни
лауреат награде „Милан
Богдановић“ која се додељује
за најбољу књижевну критику,
а домаћин књижевник и
књижевни критичар Илија
Бакић.
На почетку вечери Милан
Р. Симић прочитао је публици
у „Салону код Порте“ своју
беседу поводом награде за
критику која му је уручена
само неколико сати пред
гостовање у Вршцу. Како је
истакао, када је о критици
реч, бира само оне књиге
које сматра вредним, остале
заобилази.
- Данас се појављује
свакаква литература. Радим у
библиотеци и често се бојим
да корисницима препоручим
књигу, јер је у књижевности,
па и у нашим библиотекама,
много шунда. Зато се и трудим
да препоручујем оне књиге
које сматрам вредним, о
којима и пишем, а највеће ми

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕН
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PING
игру их уводи у знања о театру,
али и ствара нову позоришну
публику за будућност.
-Сарадња
између
културних институција и школа
изузетно нам је битна, па ће се
Град трудити да и у наредном
периоду подржи све сличне
пројекте. Радује нас свака

идеја која би децу одвојила
од компјутера и мобилних
телефона и покренула их
да стекну навику доласка
у културне институције –
изјавила је Наташа Маљковић
Чонић, чланица Градског већа
задужена за културу.
Т.С.

„ДНЕВНИК ЧИТАОЦА“ МИЛАНА Р. СИМИЋА “

је признање када се врате да
затраже још књига од истог
аутора – каже Симић.
Симићева
књига
„Дневник читаоца“ коју
је Агора издала прошле
године,
садржи
есеје
о
широком
спектру
литературе, а заједничко
јој је, како аутор каже, „лепо
писање о лепом“ и „помало
претварање у писца о
чијем се делу пише“.
- Иако ми се некада
деси да књиге пронађу
мене, а не ја њих, углавном
их сам пажљиво бирам
и ту се често, када су
у
питању
непознати
писци руководим једном
необичном методом – каже
Симић и објашњава да увек
прво чита прву и последњу
реченицу, и да неретко
оне пресуђују да ли ће се
посветити некој књизи.
Милан Р. Симић рођен
је 1959. године у Великој
Плани. Пише прозу, драме,

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

филозофеме,
афоризме,
критику и есеје. Есеји су му
превођени на македонски,
афоризми на немачки,
енглески и руски, проза
на словачки и словеначки
језик. Аутор је романа:
„Порицање
стварности“,
„Оде ми да полудим“, „Бели
свет коначно“, као и збирки
прича:
„Недовршена
прича“,
„Приручник
за будуће мучитеље и
убице“. Написао је две

радио драме: „Расвануће“
и „Сневач од сламе“.
Добитник
је
награда
„Стеван Сремац“, „Милутин
Ускоковић“,
„Јован
Скерлић“, Прве награде
„Чивијада 2016“, Прве
награде Радио Београда
за драмску минијатуру,
Повеље Карађорђевић и
Повеље Општне Велика
Плана.
Т.С.

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ У НОВОМ САДУ

ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗДАЊА КОВ-А И ЦРТЕЖИ ПЕТРУ КРДУА

Књижевна општина Вршац је малом
изложбом књига, као и изложбом
цртежа и пастела песника Петру
Крдуа гостовала у недељу у Новом
Саду. Ресторан „Сокаче“, једна од
десет најзанимљивих туристичких
знаменитости града Новог Сада, био
је домаћин КОВ-а, а у несвакидашњем
амбијенту ресторана са српском
традиционалном ауром, представљена
су КОВ-ова нова издања, као и ликовни
радови великог песника.

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Изложба под називом „Обриси
муње“ била је организована у Градском
музеју у Вршцу крајем септембра и тада
је по први пут Петру Крду представљен
нашој културној јавности и као сликар.
„Његови цртежи и пастели настали
као игра, као изненадна лава вулкана
или као обрис муње, још један су
доказ спонтаности и неусиљености
Крдуових стихова и нераскидивости
нити уметничке инспирације где се
реч, линија и боја преплићу, допуњују

и замењују једна другу“, речено је том
приликом о великом Крдуу.
Изложбу у Новом Саду отворио је
Драшко Ређеп, главни уредник КОВ-а,
а о најновијој збирци песама Вукашина
Војводића под насловом „Забрањени
лекови“, говорили су Драшко Ређеп,
Сања Вукелић, Бошко Петров и аутор.
Специјални гости били су Ненад Шапоња и
Мирослав Фаркаш.
Т.С.
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64.
Међународна
изложба
голубова, живине, кунића и
птица у организацији удружења
„Вршачки превртач“, окупила је
око 180 одгајивача из Македоније,
Црне горе, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Румуније и целе Србије,
са својим најбољим примерцима.
Али оно по чему је овогодишња
изложба била посебно значајна је то
што је уједно била и прва државна
изложба под покровитељством
Савеза одгајивача ситних животиња

ФОТОРЕПОРТАЖА
Србије, који је недавно оформљен,
а обједињује све домаће савезе и
њихова удружења.
Фоторепортер Вршачке куле,
забележио је део атмосфере
на изложби као и истакнуте
одгакјиваче међу којима су свакако
Бранислав Матић, Среван Дозет и
Радојица Лазин. Била је то прилика
да и најмлађи љубитељи ситних
животиња
изблиза
погледају
шампионске примерке.
ФОТО: Доша
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20 м2, у Белој
Цркви, или мењам за стан 40 м3
Београд, кућа има плац 10 ари и
добро је опремљена. Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28 м2.
Тел. 062/511-751.
На
продају
дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел. 013/807337 и 061/72-39-359, (после подне).
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу са локалом,
120 м2, (мушки и женски wc,
кухиња, две терасе) плац, башта
на брегу, асфалтни пут, код цркве
Св. Теодора , кућа је на спрат са
четворособним станом. Продајем
кућу у Војводинцима са великим
плацом. Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају у Призренској
55, цена 55.000 евра. Тел. 062/88924-67.
Продајем стан 58,46 м2,
први спрат, центар, погодан и за
пословни простор. Цена 40.000
евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем локал
135 м2, у Подвршанској 17 Тел.
064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан у
центру Алибунара Тел. 064/459-6804 или 210-16-40.
Продајем јако повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража,
шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода , плин,
башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 или 063/70-144-81.
На продају дворишни стан у
Другог октобра 13. Тел. 065/54220-82.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/03435-33.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан стан
од 64м2 у улици Вука Караџића
4, цг, тел, кабловска, комплетно
реновиран (све ново). Тел. 066/5148-254.

На продају савршена кућа,
спратна, на плацу 650м2 са
виноградом. Хитно и повољно.
Тел. 0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву,
строги центар, двособни стан
56 м2, цг, код старе поште /
Радова зграда). Тел. 063/8008243 и 013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ
Богдана, Повољно. Тел. 013/
28-32-563.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан
+
гарсоњера).
Изузетна
локација, погодно за пословни
простор. Тел. 061/71-39-82.
Продајем
плац
на
Сребрном језеру, површина
5,01 ар, власник. Тел. 064/9664-709 и 069/211-95-65.
На продају кућа на
Гудуричком путу или замена
за стан или мању кућу у Вршцу
или Панчеву.Тел. 064/168-5894.
Хитно на продају кућа. Тел.
069/512-12-04.
На продају кућа од 120
м2 на 14 ари плаца, струја,
вода, плин, телефон. Вреди
погледати. Нови Козјак.
Идеално за пензионере. Без
улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам
за стан кућу од 240 м2, са
поткровљем, гаражом od
30 m2, на плацу од 1000
м2, у Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.
На продају приземна кућа
од око 80 м2, на плацу од око 5
ари, ул. Живе Јовановића 13 у
Вршцу. Хитно. Тел. 064/248-7691 и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2
Улица Светозара Милетића 2
(код школе „Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан
43 м2, приземље, у Вршцу,
ул. Архитекта Брашована 8
(код Железничке станице и
Пољопривредне школе) Звати
од 21 до 22.30 сати на тел. 805095
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/1511-983.
Продајем новију кућу
у Вршцу, сређена, ПВЦ
столарија,
комплетна
инфраструктура. Могућност
исплате у ратама. Тел. 060/6607-901.
На продају кућа у Избишту,
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нова градња, приземље и
спрат 100 м², плац са баштом
18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем
кућу
у
Гундулићевој 31, Вршац. Тел.
063/764-91-04.
Продајем приземну кућу
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул.
Јанка Катића 9, струја, вода,
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 061/65-65-933 и 063/70144-81.
Продајем стан од 50,20
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89.
Једнособан. Тел. 064/429-5483.
На продају сређена кућа
од 100 квадрата у близини
центра града. У ул. Николе
Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/2717-446.
Кућа на продају, на плацу
од 500 м2, стан 90 м2, гаража,
подрум 50м2, у Вршцу,
ул. Јоргована, код ЈАТ-а,
вода, канализација, струја,
телефон, централно грејање.
Цена 45.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 м2, дупчекс,
ужи део града, намештен,
укњижен, паркинг. Може и
замена за стан у Београду.
Хитно. Тел. 064/154-18-11.
Кућа на продају у 2.
октобра
83,
површина
800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у
Вршцу за једнособан стан у
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан
плус гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са
окућницом 100м2 и великом
баштом 1700 м2 у Уљми. Тел.
064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи
плац, струја, вода, плин,
канализација. Повољно. Тел.
064/35-12-026.
У Избишту продајме кућу,
новија градња (приземље
и спрат)100 м2, 18 ари плац,
башта и помоћни објекти,
вода, струја. Тел. 064/456-0105.
Продајем
једнособан
стан у Никите Толстоја 1.
Приземље. Цена по договору.
Тел. 893-116 и 063/85-73-135
У Избишту кућа на
продају,
нова
градња,
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приземље плус спрат 100м2,
плац 18 ари са помоћним
зградама и баштом. Тел.
064456-01-05.
Продајем
стан
31
м2,строги центар града, код
Владикиног двора, Данила
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах усељива без улагања.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу града,
поред асфалтног пута за
Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
На продају сређена кућа
у Улици Николе Тесле 49. Кућа
има 100 квадрата, такође
има сређено двориште са 2
помоћне просторије. Цена
38.000 евра. Тел. 064/27-17446.
Продајем
кућу
са
окућницом у Избишту, Вељка
Радукића 36. Тел. 064/588-6839.
Продајем2,5
ланца
земље
потез
Кевериш,
удара у асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Продајем
кућу
у
Маргитском насељу, изграђена
на плацу од 335 м2. Кућа је
новије градње, ПВЦ столарија,
централно грејање, паркети,
гаража за 2 аута. Могућа
замена за стан са доплатом.
Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова
градња, приземље и спрат
100м2, плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2
у центру (код Вука Караџић
школе)
ул.
Светозара
Милетића 2. Тел. 062/282-112
или 069/417-28-49.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око
110м2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807м2. Кућа
је легализована, (дневни
боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом
и поткровље) вода, струја
и канализац. Има пољски
wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан
з а издавање
опремљен, клима, кабловска,
интернет, веш машина. Близу
Пилотске академије. Тел.
065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у ул.
Пашићев трг 5. Тел. 064/26779-76.
Издајем кућу у Бихаћкој,
близу
Миленијума.
Тел.
065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел.
063/894-91-63
Издајем
намештен
једнособан стан у Првомајској
бр. 77.Тел. 837-513 и 062/16035-25.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/51-52-245.
За издавање једнособан

намештен стан(соба, кухиња,
купатило), нова градња, у
дворишту Филипа Вишњића
31, Вршац. Тел. 064/429-06-14.
Запосленој
девојци
потребна
сређена
или
полунамештена кућа за
становање у замену за
одржавање. Тел. 064/38-92738.
Издајем стан у града
за студенткиње (ученице).
Посебан
улаз,
одвојене
комуналије и цг.Тел. 838-702 и
063/789-10-14.
Издајем собе ученицима
(намештене), собе се налазе на
5 мин. Од центра, Улица Црног
Јована 18. Бесплатан интернет
и кабловска. Засебан улаз и
комуналије. Тел. 065/238-9383.
Издајем стан у центру
Вршца
за
студенткиње
или ученице. Засебан улаз,
одвојене
комуналије,
централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/7891014
Издајем
намештен
трособан стан са два купатила
у Хемограду. Погодан за
породицу или две три девојке.
Тел. 013/836-847 и 063/782-3526.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/814-8571.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру ул.
Анђе Ранковић (централно
грејање, кабловска, интернет).
Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске
цркве, санитарни чвор, клима,
фиксни телефон, засебно
комуналије. Тел. 064/837-2635.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој
девојци
потребна кућа за становање и
одржавање. Тел. 064/389-27-38
и 2101-623.
Издајем собе – лежаје за
раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко
пута Педагошке академије.
Усељив од 1. октобра. Тел.
064/170-98-41.
Издајем стан у Београду.
Тел. 061/294-11-61
Издаје се дворишни стан
са одвојеним комуналијама у
улици Иве Милутиновића бр.
56 . Тел. 060/083-51-34.
Издајем
намештен
трособан стан у Првомајској 77
и једнособан намештен стан.
Тел. 837-513, 062/160-35-25 и
063/877-99-85.
Издајем
намештену
гарсоњеру у центру Вршца.
Тел. 064/337-23-68.
Издајем намештен стан 51
м2 на Новом Београду, може
и за студенте. Тел. 064/ 51-52245.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена,
има климу, кабловску, плин.
Бихаћка 81 а. Повољно. Тел.
062/422-562.
Издајем
намештену

гарсоњеру у центру Београда.
Тел. 013/834-324 и 063/77-31585.
Издајем двособан стан 65
квадрата, у кући,у улици Јанка
Халабуре, изнад Миленијума.
Први спрат, посебан улаз,
потпуно намештен, централно
грејање (одвојен плински
котао), одвојена струја и
комуналије, телефон, клима,
Д3 кабловска, интернет, веш и
судо машина. Одмах усељиво.
065 3347 305
Издајем гарсоњеру у
Панчеву, намештену, центар,
за једну особу или млађи пар.
Тел. 061/195-42-91.

РАЗНО

Продајем плинске бојлере,
пећи, шпорете и делове за
исте, може са уградњом и без.
Тел. 064/351-20-32.
Услужно
вршим
култивирање мањих башта
у Вршцу и околини. Долазим
на вашу адресу. Тел. 063/8321772.
У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у
боји. Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну гитару
одличног звука.Тел. 21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40
евра. Тел. 064/123-17-56.
На
продају
шиваћа
машина „Унион“, руска, нова,
само глава, очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања,
дупло
дно.
(фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању портрошњу
горива. Цена 30 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
половну,
очувану, комплетну, оргинал
фабричку ауто куку (немачку)
од Ауди-а 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Радио
би
поправку
плинских бојлера, шпорета,
пећи и решоа. Тел. 063/482-418
и 2101-623.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
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боравак. Тел. 837-637 и 064/91588-35.
На продају комода за ципеле
(може и као ормарић), сточић
дрвени (собни), оградицу за бебе,
фрижидер, сто трпезаријски са
шест столица, две фотеље, тросед,
сет (3 комада) стаклених сточића,
врата дрвена, пластичну бурад.
Тел. 833-806 и 069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна жена
служила би и неговала старије
особе и радила кућне послове. Тел.
064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2. Превоз
на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте од
склопки изгореле. Тел. 060/358-6209.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима и
средњошколцима, такође услужно
радим припрему за штампу,
дизајн, прелом. Тел. 069/62-66-99 и
063/742-20-13.
Пензионер, ситуиран, живи
сам, жели да упозна жену до 60
година старости ради брака. Тел.
064/48-77-098.
Продајем радио станицу
ТОКАЦ-АЛИНКО-ВТДВМ. Тел. 013-2101-623 и 063/482-418.
Купујем електрични шпорет,
кухињски сто и орман. Тел.063/73392-47.
На продају 2,5 лканца земље
потез Кевериш, удара на асфалтни
пут
Вршац-Влајковац.
Тел.
062/511-751.
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици
или старијој особи у кућним
пословима, може и чување деце.
Тел. 063/159-14-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988.
Тел. 060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата,
ауто приколицу и кукуза „заставу
101“, метални светларник са
орнамент
стаклима,
бојлер
„горење“ од 10л, два фото апарата
полароид, нов дрвени прозор са
пластичном ролетном и машину
за центрифугирање веша. Тел. 061187- 89-30.
Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем.
Тел. 064/254-95-95.
Часови немачког језика (Бела
Црква), припрема за полагање
А1,А2,Б1 испита на Гете институту.

Тел. 013/853-783.
На продају 12 ланаца
земље прве класе, и велики
воћњак са викенд кућом, све у
једном комплексу. Тел. 066/3634-36 Договор.
Продајем шиваћу машину
„Багат
–Јадранка“кабинет,
ножни погон, мало коришћена,
добро очувана. Тел. 013/806527.
Продајем плац 13,50 ари
на Тари, на малом језеру, село
Заовине. Тел. 063/384-430.
Продајем тросед на
развлачење у француски
лежај, мању троделну витрину
са гардеробним орманом,
више врста фотеља. Тел. 807793 и 063/187-1673.
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола
струја пола плин. Тел. 063/482418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна
лепо сређена кућа или већи
стан. Могућ сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
децу у поподневним сатима.
Могућ сваки договор. Имам
искуство у чувању деце. Тел.
066/36-34-36.
Мушкарац, пензионер,
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму.
Тел. 062/158-44-39.
Купујем замрзивач
и
шпорет „Смедеревац“ на дрва.
Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш
машине „Горење“ и „Индесит“
потпуно исправне, у одличном
стању и машина за сушење
веша „Еида“ исправна. Цена
повољна.Тел. 064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове.
Тел. 063/482-418 и 2101-623.
Продајем
котао
за
централно грејање 24 kW,
плински, нов, некоришћен.Тел:
061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.
Тел: 061/303-1537
Купујем
брилијантне

минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора
и женски бицикл. Веома
повољно. Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке.
Тел. 063/11-21-270.
Продајем два половна
замрзивача,
исправна.
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем
шатор
за
камповање. Повољно. Тел.
826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна
шестокрилна врата од пуног
дрвета. Димензије 285х380
цм. Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и
служила старије особе. Тел.
065/542-20-82.
Дајем часове енглеског,
преводим са енглеског,
услужно
радим
дизајн
и припрему за штампу,
израђујем слике, графике и
др. Уметничка дела, продајем
гардеробу 55кг на више! Тел.
069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова.
Тел. 013/805-936.
Продајем да тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит
C75D-А-17
са
ласерским
штампачем-HP
Laser Jet P1005. Tel. 063/86297-49.
За продају две веш
машине,
исправне,
у
одличном
стању.
Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци
за фићу. Такође на продају
кућице за псе и мачке. Тел.
064/280-57-20.
На продају 4 челичне
фелне 13 од опел корсе,
електрични шпорет са четири
рингле. Тел. 064/665-88-04 и
832-027.
Продајем скенер А4
формата без кабла и пуњача
и један ЦД плејер. Цена по
договору. Хитно и повољно.
Тел. 069/266-99, 063/74-22-013
и 013/835-129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга
једнобразни и двобразни. Тел.
062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем
двокрилне
дупла дрвене прозоре са

пластичним ролетнама, добро
очувани. Цена 35 €. Тел. 063/18716-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан
за ракију од 100 литара (свега 7
казана печено), казан је плитак а
широк са комплетним додацима.
Тел. 064/477-28-40 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W,
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/3355-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/80316-06.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена
450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/390-6276.
Продајем абрихтер монофазни
са круњачем и прекрупачем у
склопу. Тел. 826-266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120
и 200 л, коришћена за комину. Тел.
826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус, алоја,
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826266.
Вршим услужно поправку
плинских пећи, шпорета, бојлера,
решоа. Врло повољно. Дајем и
гаранцију. Тел. 2101-623 063/482418.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон.
Тел. 064/390-62-76.
Продајем
три
дрвена
двокрилна прозора. Тел. 893-116 и
063/85-73-135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад.

Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре
за купус од 120 л. коришћено
једну сезону. Цена 600 дин. Тел.
013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг
и навише. Продајем половне
дрвене прозоре, дупло стакло,
добро очувани. Тел. 063/84-67605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11953-84 и 013/416-182.
Продајем краве и телад.
Тел. 064/11-953-84 и 013/416182.
Продајем
фрижидер,
електрични шпорет, регал,
сто за телевизор, мали прозор
са шалоном, кревет за једну
особу без мадраца, витрину за
књигедве дводелне судопере.
Тел. 061/18-44-316.
На продају плински бојлер
ДДГ, замрзивач „Ободин“ и
фрижифдер „Ободин“. Тел.
063/187-16-73 и 807-793.
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица
пећ, плински сат и редуктор,
бутан боца од 5 кг и 3кг, патике
кожне број 44, бунда крзнена
женска број 42, јакну женску
кожну број 44. Тел. 064/16858-94.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
замрзивач
сандучар 400л. исправан. Тел.
064/18-65-244.
Продајем дуван резани
од 0,5 и 1 кг, цена 1500 дин
килограм., у Малом Жаму.
Доносим на адресу Тел.
061/307-92-43. Звати после 10
х.
На
продају
мало
коришћени ручни циркулар
„Макита“
(4.000
дин.),
Електрична хобла стерн (3.500
дин), „убодна тестера“ Bosch
(3.500 дин.). Све заједно 10.000
дин. Тел. 061/88-249-88.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и
013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач на
струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар
за сечење дрва, дасака и
летви до 12 цм.), 6 комади
буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од

30 и 50 литара, детелину у
количини од 500 снопова по
5 кг, пластичну бурад од 50
литара (6 комада), пиротски
ћилим нов велики, спортски
бицикл. Тел. 064/47728-40 и
069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор
„Лабин
прогрес“ 14 кс. Тел. 061/11256-98.
Продајем фелне за опел
астру, фелне су оригиналне
челичне, опелове ЕТ 39,14Р
у одличном стању, 3 комада
са старијим гумама. Тел.
064/130-84-90.
Продајем замрзивач са
фиокама, два ТВ сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
Дормео
душек мемори силвер нов.
Трпезариски сто и шест
столица,
половно.
Тел.
064/390-62-76.
Орем
и
култивирам
мање баште и трављаке
мото култиватором. Вршац
и околина. Цена договор.
Повољно. Тел. 063/83-21-772.
Продајем пет коза и јарца
у Малом Жаму и заклане
патке. Тражити Валентина,
ЈНА13. Тел. 063/830-16-43.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу
и југо, роштиљ на струју, ТВ
„Филипс“, ауто куку, Бутан
боцу 3 кг, кожне патике 43.
Тел. 064/168-58-94.

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома очуван, у
одличном стању, 2005, гаражиран,
црвене боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао, сервис
урађен, ветробран, наслон за
седиште, аларм, церада. Хитно. 650
€. Тел. 064/510-50-66
.Продајем трактор ИМТ 539,
произведен 1994. године, први
власник, солидно стање. Тел.
063/749-65-23.
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први власник,
могућ договор. Тел. 064/819-9260
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел.
060/555-15-67.

Дана 25. новембра навршило се шест
месеци од смрти

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 23. do 29. новембра на територији Града Вршца
преминуло је 10 лица:
Стефан Стефанов (1950), Јанко Ковач (1941),Марија Мандић
(1933), Марија Бене (1924), Илона Илић (1950), Босиљка Тадић (1933),
Александра Греоњанц (1934), Ђока Златановић (1949), Мирјана Божић
(1935).

ХИЛДЕГАРД
МИРОСАВЉЕВИЋ
Успомену на њу чува
Породица Миросављевић и Јовановић.
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20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 284, 24. ЈУН 1992.

ПРВИ ВЕЛОСИПЕДИСТИ

Први велосипед, како су се некад звали бицикли,
појавили су се у Вршцу почетком осамдесетих година
прошлог века. Али, они нису били као ови садашњи, јер им
је предњи точак био четири пута већи од задњег. Возач
је седео на предњем точку, тако да је и најмањи каменчић
могао возача да избаци из седла. Један од првих вршачких
бициклиста, који је возио ове „високе велосипеде“ био је
Ђока Петровић.
Већ почетком 1883. године у Вршцу је основано„Вршачко
удружење велосипедиста“, које је прво приређивало само
туристичке вожње, а касније и „ велесипедске трке“ на
такозваним „високим велосипедима“. Један од таквих
необичних велосипеда са неједнаким точковима сачуван
је до данашњих дана у Народном музеју у Вршцу.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 520, 1. НОВЕМБАР 2002.

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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (48)

I КЊИГА

МОЗАИК РОДОСЛОВА

Стари документи са печатима вршачке историје већ
дуго су права опсесија Вршчанина Миленка Стајића –
Тече, запосленог у „Телекому“. Средином шездесетих
година прошлога века почео је да прави збирку
поштанских марака, затим дописница, разгледница,
писама која су пре сто и више година стизала на адресе
општинских житеља нашег града. Десетак година
касније почиње да сакупља документа везана за
родослов своје породице, која је већ три века у Вршцу.
-Истраживање података о мојој породици навело ме
је да сакупљам рачуне, признанице са именима старих
вршачких занатлија како бих дошао до сазнања да ли је
неко од њих везан за родослов Стајића, објашњава он.
За скоро три деценије успео сам да дођем до гомиле
података, не само о крвном сродству, већ и шире, тако
да у мом родослову има око 3.600 имена из породичних
лоза од којих потичем. Мајка ми је из Лике из породице
Кнежевић, а отац је Стајић чија се породица доселила са
Арсенијем Чарнојевићем. Сакупљањем мог родослова
дошао сам до података и о осталим фамилијама тако
да имам доста детаља о старим вршачким породицама
Радак, Поповић, Јовановић, Костић и другима.
ВРШАЧКА КУЛА, INFO LOКAL MEDIA GRОUP, ГОДИНА 36, БРОЈ 879, 19. ОКТОБАР 2012.

МАРЈАНОВУ ПЕТА„ЗЛАТНА
УДИЦА“ У КАРИЈЕРИ

Риболовци „Шарана“ су освајањем првог места на Купу
„Лепенице“ потврдили одличну форму у самом финишу
сезоне. У Баточини је наступило 12 екипа а Вршчани су
у саставу: Зоран Марјанов, Саша Јухас, Милан Дрљача
освојили прво место са 6 секторских пласмана. „Бистро“
из Алексинца освојио је друго место са 8 док је „Морави“
из Чачка припало треће место са освојених 10 секторских
пласмана. Саша Јухас је био најбољи у другом сектору
и укупно је остварио трећи резултат на стази. На Купу
„Тиса“ у Новом Бечеју, који је одржан 7. октобра, „Шаран“
је у конкуренцији 24 екипе освојио треће место. Прво
место припало је „Буцову“ из Апатина, док су друго место
поделили београдски „Еко трофеј“ и „Јаз“ из Беочина.
Јухас је и на овој стази имао најбољи резултат у свом
тиму, остварио је 4 секторска пласмана, Марјанов је имао
7 а Јон Скумпија 14. Последњег дана у септембру, на
„Данима рибара“ у Јерменовцима, капитен „Шарана“ Зоран
Марјанов успео је да освоји „златну удицу“ коју домаћин
традиционално додељује најбољим риболовцима на овом
такмичењу. Марјанов је освојио треће место на стази
које му је обезбедило да по пети пут у каријери постане
добитник овог вредног трофеја.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

VI ОДЕЉАК
1716-1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА

(Продужење)
Уређење верских прилика старог, српског (ист. Прав.) становништва и новонасељених, немачких
колониста. - Грађење цркве - Унапређење земљорадње и почеци свиларства - Провизорно
насељавање Шпанаца у Вршцу.

Међутим, нови насељеници долазили су
у Вршац. Они су били већином Немци, но
ни Срба није било мало. Осим тога, и остале
народности биле су заступљене међу вршачким
досељеницима. Тако су у 4. деценијуму дошли амо
и Шпанци.
Сеоба Шпанаца у наш предео као да је скопчана
била са историјом пољског рата за наслеђе
(Successionskrieg), који је беснео 1733-1738. Овај
рат окончао се бечким миром од 1738. којом се
приликом Аустрија, такође у корист принца Дон
Карла од Шпаније, морала одрећи Напуља, ког
је била присвојила раштатским миром од 1714.
године. Кад је Напуљ променуо свог владара,
десило се и овде, што се и иначе у сличним
приликама дешава, наиме: млоги чиновници
и друге подобне личности, из привржености
према старом владалачком дому, напустише своју
домовину, те су у аустријским земљама поново
постављени за чиновнике, или су, за стечене
заслуге, умировљени. Ти Шпанци, који су овом
приликом дошли у јужну Угарску, и који су већ
једном, 1711. променили своју отаџбину, када су
из Шпаније отишли у Напуљ, напустише ово место
већ на почетку пољског рата за наслеђе, 1733.
и преселише се у Беч. Овде су их неко време на
двору потпомагали, а доцније их населише по
неким местима јужне Угарске и то у Мерцидофу,
Тамишграду и Вршцу, но појединце налазимо их и
другде.
У Вршцу се настанило неколико шпанских
породица априла 1736. по званичном налогу краља
Карла III. Они дођоше амо из Беча на 9 лађа и беху
које умировљени чиновници, које производници,
а осим тога још 5 занатлијских породица. У
вршачким матрикулама спомињу се ове шпанске
породице : Бидал, Карерас, Кампсмар, Ландолфи,
Ломбардо, Мартин, Медина, Мендоза, ВилеОмет, Саншец, Сера, Маримон, Торенте, Фигерас
и др. Сви ови Шпанци добијали су, из аустријске
државне благајне, мировину и припомоћ, но ипак
зато они беху немиран и незадовољан народ. И
ако изгледаху поштенији од свог сународника
Алдане, познатог из Лошонцијевог времена, јер
су обећали и у ватру и у воду ићи против Турака,
они задаваху бриге и влади и посебно вршачккој
дистриктуалној власти, а својом страшћу за
скандалима нису баш служили на част шпанском
имену у јужној Угарској.
Религиозне прилике вршачких Шпанаца беху
изнајпре поверене једном калуђеру из реда
Трипитараца са сандалима (опанцима), Алфонзу де
Бируега. Он је с њима заједно амо дошао, а иначе се,
у својим списима, називао „пастир свију Шпанаца у
Банату“. Годину дана доцније, августа 1737. Biruega
је, услед оптужбе неколико вршачких Шпанаца,
подигнут са звања, а за заменика му постављен је
1) Акта из архиве чанадске дијецезе.
Матрикуле р.к. парохије и Történelmi
és régészeti Ērtcsitö, sv IV . str. 64-86.

тринитарски калуђер, Anton Cuttie et Salzedo. Но
тадашњи месни парох, Севастијан Јосиф Пибергер,
не хтеде дозволити овом калуђеру да обавља
црквене функције, из узрока, што није могао
да покаже никакву дозволу на то од епископа.
Cuttié се жалио ради тога тамишградском проти
и епископском заменику, Гаврилу Мајеру, иштући
уједно и право на чинодејствовање, које му тим
пре припадаше, што је он имао од тамишградске
владе и од грофа Ескотија дозволу и привилеђију,
да живи и пребива на вршачкој парохији.
Шпанци су тек привремено остали у Вршцу,
јер је тамишградска влада намеравала основати
једну чисто шпанску варош. За то је изабрала
Велики Бечкерек, где је још пре 14 - 15 година било
шпанских насељеника.
У Вел. Бечкерек требали су доћи сви банатски
Шпанци, па дакле и они из Вршца. Али почем је
клима нашег предела убитачно утицала на ове
дошљаке са југа, они су набрзо изумрли, и овај
се план није остварио 1). Но у једном допису на
тамишградску земаљску администрацију од 7. маја
1738., дворска комора допустила је умировљеним
Шпанцима и Талијанцима из Баната да се „због
нездравог поднебља могу настањивати све до
Будима и Пеште, но нипошто даље без дозволе2).
И тако, ево нас на крају периоде препорођаја и
насељавања Вршца. А слика, која ће нам сада изаћи
пред очи, на жалост неће бити дело благотворног
мира.

Adatok a délmagyarországi spanyol telepok
történetéhez” Miletz Sándor-tól.
2) Акта земаљске администрације у

архиви тамишградске финансиј. управе
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО
Раднички (НП) - Омладинац		
Црвена звезда (НС) - Борац (С)		
Раднички (Зр) – Вршац 		
ТСЦ Цемент			
Раднички (СМ)- Слога			
Железничар Раднички (Ш)
Бачка 1901 - Братство 1946		

Табела:
1. Братство 1946
2. Омладинац
3. Дунав		
4. Борац (С)
5. ТСЦ		
6. Бачка 1901
7. Раднички (СМ)
8. Вршац		
9. Слога		
10. Цемент
11. Железничар
12. Раднички (НП)
13. Раднички (Зр)
14. Ц звезда (НС)
15. Раднички (Ш)

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
11
8
6
6
6
5
6
3
4
3
3
3
2
3

3
0
3
4
3
3
4
1
7
4
6
4
3
5
2

0:1
3:2
2:1
3:0
2:3
5:0
0:1

1
3
3
4
5
5
5
7
4
6
5
7
8
7
9

33
33
27
22
21
21
19
19
16
16
15
13
12
11
11

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 15. КОЛО
Слога
- Будућност (СЦ) 		
Јединство (БК) – Долина		
Слобода - Војводина 1928		
Раднички (С)
- Динамо 1945
Полет (Н) - Јединство (НБ) 		
Вршац јунајтед - Пролетер (БК)		
Раднички (К)
- Козара		
Славиа – ЖАК 			

Табела:
1. Динамо 1945
2. Козара		
3. Будућност (СЦ)
4. Полет (Н)
5. Вршац јунајтед
6. Војводина 1928
7. Раднички (К)
8. Јединство (НБ)
9. Раднички (С)
10. Пролетер (БК)
11. ЖАК		
12. Слобода
13. Јединство (БК)
14. Слога		
15. Славиа
16. Долина

15 12
15 11
15 8
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 6
15 5
15 5
15 4
15 4
15 0

2
1
4
3
3
2
1
4
3
3
2
2
1
3
2
0

1:4
7:1
1:4
0:3
5:1
4:0
2:0
3:2

1
3
3
4
5
6
7
5
6
6
7
8
9
8
9
15

38
34
28
27
24
23
22
22
21
21
20
17
16
15
14
0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 15. КОЛО
Слога (БНС) - Партизан (Г)		
Стрела – Вултурул 			
Борац (Ст) – Полет 			
Партизан (У)- Јединство (В)		
Југославија - Младост (О)		
Будућност (А) – БАК			
Војводина (Ц) - Црвена звезда 		
Војводина (С) - Јединство Стевић		

Табела:
1 . Младост (О)
15 10
2. БАК		
15 9
3. Војводина (С)
15 9
4. Јединство Стевић 15 7
5. Слога (БНС)
15 8
6. Стрела		
15 8
7. Полет		
15 6
8. Јединство (В)
15 6
9. Црвена звезда 15 6
10 Будућност (А)
15 5
11. Борац (Ст)
15 4
12.Југославија
15 4
13. Партизан (У)
15 4
14. Војводина (Ц) 15 4
15. Вултурул (-6)
15 6
16. Партизан (Г)
15 2

2
4
3
4
0
0
5
4
4
3
5
4
2
2
1
1

5:0
3:0
0:0
1:0
1:1
1:0
2:4
0:0

3
2
3
4
7
7
4
5
5
7
6
7
9
9
8
12

32
31
30
25
24
24
23
22
22
18
17
16
14
14
13
7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК13. КОЛО
Караш (К) - Борац (ВС)		
2:3
Војводина (ЦЦ) – Хајдучица
3:0
Банат
- Шевац			
Ратар - Партизан (К)		
5:4
Раднички 1927 - Борац (ВГ)		
Добрица – Потпорањ		
1:4
Дунав – Владимировац		

Табела:
1. Војводина (ЦЦ) 13
2. Борац (ВС)
13
3. Потпорањ
13
4. Дунав		
13
5. Борац (ВГ)
13
6. Хајдучица (-1)
13
7. Караш (К)
13
8. Шевац		
13
9. Партизан (К)
13
10. Добрица
13
11. Ратар (-1)
13
12. Владимировац 13
13. Банат		
13
14. Раднички 1927 (-1)13

9
9
7
7
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2

3
2
2
2
1
2
2
3
3
2
2
3
2
1

0:0
0:3
4:2

1
2
4
4
5
4
5
5
6
7
7
7
9
10

30
29
23
23
22
22
20
18
15
14
13
12
8
6

ПЕТАК •2. децембар 2016.

Фудбалери Вршца су на
заслуженом одмору после врло
добре полусезоне у којој су
освојили 19 бодова и заузели
осмо место на табели Српске
лиге Војводина. О томе какав је
резултат остварен најбоље говори
податак да је у последњих 12
српсколигашких сезона, Вршац
само једном био боље пласиран,
у сезони 2010/11 када је после
јесењег дела био седми са 23
бода. Имајући у виду да су се на
челу стручног штаба измењала
тројица тренера, може се рећи
и да је тим очврснуо пролазећи
кроз турбулентан период. Тренер
Вршца Горан Мрђа детаљно је
проанализирао период откако је
преузео екипу.
- После одласка тренера
Ферлежа и Чапљића (који није
водио ниједну утакмицу), играчи су
били утучени и стекао сам утисак
да су се питали колико ли ће овај да
се задржи?! У том тренутку чекала
нас је можда и најважнија и најтежа
утакмица у јесењем делу, против
Омладинца из Нових Бановаца,
јер би се у случају пораза екипа
јако тешко вратила. Срећа је била
наш савезник тада и победом смо
успели да вратимо амбијент који
нам је био неопходан за даљи
рад. Није једноставно водити тим
који нисте селектирали, ниједног
играча Вршца нисам познавао, сем
Вукића, који је један кратак период
провео у панчевачком Динаму,
каже Мрђа.

ТРЕНЕР ВРШЦА ГОРАН МРЂА ЗАДОВОЉАН УЧИНКОМ У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ

У СКЛАДУ СА МОГУЋНОСТИМА

Добра бодовна залиха: ФК Вршац
Екипа је после тог дербија
имала још један тежак задатак.
- Уследио је меч против Дунава
из Старих Бановаца, такође
изузетно захтеван и компликован
јер из мог досадашњег искуства
знам да је јако тешко остварити
две победе узастопно на домаћем
терену, истиче шеф струке
Вршчана.
- Био сам презадовољан
борбеношћи играча, победом, а
још више атмосфером коју је после
тог меча била на врхунском нивоу.
Против Борца у Сакулама видео сам
да екипа има одређених слабости
на чијем отклањању морамо да
радимо. Против Радничког из
Нове Пазове пропустили смо да
славимо убедљиву победу, што
нам је неопходно јер Вршац до тада

МЛАДИ ЧЛАНОВИ “ГАРДА”
ПРЕДСТАВИЛИ СЕ НА
САЈМУ СПОРТА

никоме није дао више од два гола.
Против Црвене звезде у Новом Саду
одиграли смо одлично полувреме,
и могли смо да водимо два или три
гола разлике, али смо у финишу
утакмице били деконцентрисани
примили гол и изгубили два бода.
Још горе, атмосфера је после тог
меча била као да смо претпрпели
пораз. Уследиле су две тешке
недеље у којима смо имали доста
повређених играча, а неколицина
нас је, незадовољна својим
статусом, напустила. Прикључено
је неколико омладинаца да би
имали тренинг са оптималним
бројем фудбалера, али се већ
тада осећао замор и знао сам да у
последњем колу тешко можемо до
позитивног резултата.
Тренер Вршца истиче да су

се на врху табеле издвојили
најјквалитетнији тимови.
- Пригревица и Нови Бановци
су два најбоља тима у лиги, Дунав
ће покушати да их угрози, док су
Сакуле, Сремска Митровица и
Вршац екипе које свакога могу да
победе. Укратко, пласман у врху је у
складу са квалитетом и нема неких
изненађења. Што се тиче зачеља,
Шид по мени има најслабију
екипу, и уколико нешто не уради
на пролеће биће најозбиљнији
кандидат за испадање.Раднички из
Зрењанина ће се по мом мишљењу
стабилизовати, док Црвена звезда
из Новог сада има коректну екипу
која је кадра да избори опстанак.
Да ли залиха од 19 бодова
довољна за мирно пролеће?
- Не желим да размишљам на
тај начин, али мислим да нема
разлога за бригу. Поготово ако се
задржи већина играча и изврши
додатна селекција. Мислим да ће
Вршац на пролеће бити много
озбиљнији него јесенас јер нисам
задовољан како је екипа изгледала
на овим мечевима које сам водио.
Такмичење је било у току, нисмо
имали пуно времена за корекције,
али уз добар рад на зимским
припремама очекујем много бое
издање на пролеће, закључио је
Мрђа.

С А В АТ Е

На Сајму спорта, одржаном претходног
викенда у Београду, од 25.-27. новембра 2016.
у оквиру презентације Савате Савеза Србије
учествовали су и чланови БК Гард: Марко
Танкосић, Лазар Вукашиновић и Вук Павловић.
Као освајачи бројних медаља у савате боксу
претходних година, они су били део Демо
тима који је представио савате бокс спорт на
овогодишњем Сајму Спортова. У паузама имали
су прилике и да се упознају и сликају са најбољим
српским спортистима Давором Штефанеком,
Милорадом Чавићем..

КЕНДО
ВРШАЦ ДОМАЋИН КАМПА ЗА ПЕРСПЕКТИВНЕ СПОРТИСТЕ

СРПСКИ ТАЛЕНТИ НА ОКУПУ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

Протеклог викенда у Центру
Миленијум по пети пут је одржан
камп за перспективне спортисте, који
заједнички организују Кендо савез
Србије и вршачки Клуб јапанских
борилачких вештина “Гошинкан”, а
под финансијским покровитељством
Министарства омладине и спорта
Републике Србије и Града Београда.
На кампу је учествовало десетине
младих кендока и њихових тренера из
Београда, Ниша, Ћуприје, Параћина,
Крагујевца, Шапца, и Новог Сада, и
чамбаристи из клуба “Гошинкан” као
домаћини. Сврха кампа је унапређење
вештине учесника, али и међусобно
упознавање кендока из целе Србије и
чамбариста из Вршца.
Чамбара је иначе јапански спорт,
намењен пре свега деци и младима,
који развија моторичке способности
и борилачку логику потребне за

бављење сличним вештинама, као
што је кендо. Овај спорт је тренутно
у експанзији, нарочито у Вршцу,
недавно је 15-годишњи чамбариста
клуба “Гошинкан” Никола Мијаиловић
освојио бронзану медаљу на светском
првенству у Јапану. Ширење и успеси
које је домаћа чамбара остварила,
довели су до стапања Кендо савеза
Србије и Чамбара асоцијације Србије,
које сада функционишу као грански
савез. Један од плодова ове заједнице је
и овај камп, који је како каже Адријана
Барши, постао традиција у Вршцу.
- Након великих спортских успеха
женске кендо репрезентације и
Чамбара јуниорског тима на Европском
првенству у Француској, дошли
смо на идеју да организујемо Камп
перспективних спортиста. На њему
учествују пре свега деца школског
узраста, која овде имају прилику да

СРПСКИ КЕНДО ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ У ЕВРОПИ
Кендо је присутан у Србији од 1972, али је деведесетих замро,
тако да се од 2000. године практично градио испочетка. Српски
кендо је веома високо рангиран на европском нивоу, женска
репрезентација је освојила 2. место у на претходном Европском
првенству, а мушкарци четврто. Захваљујући тим успесима, Србији
је указана част организације Европског првенства 2019. године.
Циљ је освојање медаље у јуниорској и сениорској категорији,
у мушкој и женској конкуренцији а припреме су увелико у току.
Такође, Београдски трофеј је највеће европско такмичење на коме
учествује око 400 такмичара из 25 земаља.
вежбају са најбољим мајсторима
Србије, истиче организаторка кампа
испред „Гошинкана“
Семинар је водио Бранко Борота,
мајстор кендо-а 5. дан и бивши селектор
репрезентације Србије, који је тренинге
конципирао тако да покривају све
аспекте спорта, али је оставио простора
и за размену искуства.
- У току семинара имамо и
демонстрације, тако да ће чамбаристи
гледати шта раде кендоке и обрнуто, а
кроз тренинг ће међусобно сарађивати.
Овде су пробрани спортисти, са већ
оствареним успесима, а акценат је
највише на младима, јер је у њима
будућност спорта, каже искусни тренер.
Секретар Кендо савеза Србије
Душан Николић каже да је Град Вршац
примио своје госте веома лепо и
пружио најбоље могуће услове за
одржавање кампа, и додао - Желимо

сваке године да повећамо број
учесника, и да имплементирамо што
већи број кендо знања и техника код
њих и да промовишемо овај спорт. То
је је један од главних циљева кампа.
Неколико момака који судирају у
Београду ће ускоро постати мајстори,
тако да ће кроз годину или две бити
спремни да воде тренинге у Вршцу. –
предвиђа Николић.
Камп су подржали члан Градског
већа Дејан Сантрач и Маријана
Голомејић, као и градоначелница
Драгана Митровић
-Надам се да ће деца искористити
прилику да виде наш град и све што
имамо да понудимо. Мислим да имају
добре услове, надам да ће се лепо
дружити са младим Вршчанима. – рекла
је градоначелница Вршца.

В. Јањић

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
УБЕДЉИВА ПОБЕДА ВРШЦА ПРОТИВ КРАЉЕВЧАНА У 8. КОЛУ КЛС

ЗА ТРИЈУМФ ДОВОЉНО И ПОЛУВРЕМЕ
ВРШАЦ – СЛОГА 96:79 (27:18, 27:17,23:22, 19:22)

Вршчани су лако и убедљиво
савладали Краљевчане наставивши
победнички низ и пут ка Суперлиги.
Играчи тренера Владимира Ђокића
највећи део посла завршили су
у првом полувремену а првих
десет минута меча били су права
посластица за љубитеље нападачке
кошарке. У тим тренуцима су два
најбоља појединца на терену центар
Вршца Мареља и центар Слоге
Матовић били су центру пажње и
својим акцијама пленили сладокусце.
У другој четвртини Вршчани су
успели да зауставе најбољег играча
ривала чиме су Краљевчани остали
ускраћени за ефикасна нападачка
решења па је предност Вршца
константно расла и у 18. минуту
износила 15 поена. На почетку
другог полувремена Вршац је играо
надахнуто, лепршаво, ефикасно,
повремено и егзибиционо и створио
недостижних 25 поена предности. До
краја меча Вршац је имао петорицу
са
двоцифреним
кошгетерским
учинком. Тренер Владимир Ђокић
био је задовољан и осврнуо се на
досадашњи ток шампионата.
- Динамик и Спартак су добрим
радом и играма у претходном периоду
најавили најозбиљнију кандидатуру
за играње у Суперлиги, мислим да ће
успети у томе. Следи група тимова у
којој Дунав из Бановаца и Младост
из Земуна, мислим да смо у благој
предности у односу на њих. Беовук и
Слога добро играју и код куће могу да
изненаде фаворите. Најнепријатније
изненађење је Борац, али још увек
може да се врати у трку. Металац
заслужује све честитке што уопште
игра, с обзиром на проблеме, и сваки

резултат сем испадања за њих је успех.
КОнстантин је у проблему видећемо
да ли ће успети да се извуку из њих.
Следи гостовање у Смедереву.
- Мислим да ће и на том мечу све
зависити од нас иако је Смедерево
талентована екипа са мноштвом младих
играча које предводи искусни Бобан
Божовић. Млади играчи су на позајмици из
Меге, ту је талентовани Грузијац Битадзе,
затим момци које сам тренирао у кадетској
репрезентацији Србије Плавшић и Мусић,
уколико им дозволимо да се разиграју
имаћемо проблема. Ипак, квалитетнији смо
и уколико поновимо приступ као против
Слоге немамо разлога да страхујемо, рекао
је Ђокић.
Меч у Смедереву игра се данас,
(петак, 2. децембар, 16 часова).

КЛС 8. КОЛО
Младост - Беовук 93 : 88
Металац - Смедерево
Вршац - Слога
Тамиш - Напредак
Дунав - ОКК Београд
Динамик - Спартак
Константин - Борац
Табела:
1.Динамик
15
2.Спартак
14
3.Младост
14
4.Вршац
14
5.Дунав
13
6.Тамиш
13
7.Беовук
12
8.Металац
12
9.ОКК Београд 11
10.Борац
11
11.Напредак
11
12.Слога
11
13.Смедерево
9
14.Константин 8

79 : 78
96 : 79
82 : 74
74 : 73
84 : 74
79 : 90

ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У 8. КОЛУ
ЖКЛС

ЛЕКЦИЈА
НОВОСАДСКОМ
“ВРТИЋУ”
ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА НС 119:63
(28:16, 32:15, 33:12, 26:20)

Кошаркашице Вршца савладале су
подмлађену Војводину из Новог Сада у
утакмици у којој су шансу имале играчице са
мањом минутажом. Публика је сваки успешан
потез награђивала аплаузом а највећи су добиле
за своје прве поене у сениорској конкуренцији
Анђела Половина и Лара Жигић из Вршца,
као и Славнић из Војводине. У наредном колу
ВРшчанке данас (петак 2. децембар) гостују
београдском Радивоју Кораћу.

Р У КО М Е Т

МЛАДОСТ (ВШ) - ЖСК (ЖАБАЉ) 27:19 (12:9)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца:
400, судије: Банчов (Панчево), Иванков
(Старчево), седмерци: ЖСК 1(1), искључења:
Младост 6 минута, ЖСК 12 минута
МЛАДОСТ: Матес, Костић 3, Дудић
5, Јоловић 1, Гачевић 6, Раковић 4, Вит,
Милосављевић 3, Бранков, Велковски 3,
М.Спремо, Леовац 2
ЖСК: Билић, Зекоња, Бојанић 1, Боснић
2, Милутиновић 2, Марковић, Регодић 5,
Андрић, Смољан 6, Макитан, Бороја, Л.
Жарковић 1, М. Жарковић 2, Мрђен
Семафор: 2:0 (4), 2:3 (10), 6:3 (16), 7:8 (21),
10:9 (27), 16:10 (37), 21:17 (53), 23:19 (55)
Младост је у најбољој партији ове
сезоне убедљиво савладала чврсту екипу
из Жабља, забележила другу узастопну
победу и најавила боље дане и продор
ка средини табеле. Кључ успеха Вршчана
била је изванредна одбрана на челу са
голманом Марком Спремом, испред којег
је стајао бедем који су чинили Јоловић,
Гачевић и Леовац. Са великом дозом
самопуздања у нападу домаћи су долазили
до већег броја решења од ривала, посебно
почетком другог полувремена када је

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СЕВЕР 10. КОЛО
Кикинда - Јабука
Младост - ЖСК
Херцеговина - Ц. звезда
Б.Карловац - Срем
Сивац - Црвенка
Јединство - Врбас

34 : 24
27 : 19
27 : 28
32 : 23
26 : 31
30 : 30

Табела:

утакмица преломљена. Истакао се млади
Дудућ, стрелац 5 голова. Гости из Жабља
су само у првом полувремену два пута
запретили (3:2 и 8:7), али нису имали снаге

да угрозе заслужен тријумф домаћина. У
наредном колу Младост очекује гостовање
у Јабуци.

1.Кикинда
2.Црвенка
3.Врбас
4.Јединство
5.Херцеговина
6.Б.Карловац
7.Срем
8.Јабука
9.Сивац
10.ЖСК
11.Младост
12.Црвена Звезда

18
16
13
13
12
10
8
7
7
7
6
3
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