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ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“
САНИРАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕВРЕМЕНА
Током ноћи између уторка и среде , у Вршцу је пало 30 мм кише за
само 3 сата. Невреме које је задесило наш град и олујни наноси ветра
порушили су неколицину стабала, како у парку, тако и у ширем центру
града.
Захваљујући најавама РХМЗ и Сектора за ванредне ситуације, ЈКП
„Други октобар“ спремно је дочекало ову временску непогоду. С
комплетном механизацијом и радницима, са главних саобраћајница,
путева и тротоара, уклоњено је порушено дрвеће и грање. Радници
ЕЈ Комуналац, ангажовани су на више локација у граду, а неке од
њих су Улица Димитрија Туцовића, Паје Јовановића, Хероја Пинкија,
Позоришни трг и градски парк.
У градском парку збринуто је око 100 птица које су повређене
током ове временске непогоде.
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ДР АЛЕКСАНДРА АРАШКОВ, НАЧЕЛНИЦА ДЕЧИЈЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВРШАЦ:

ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА
ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ
ПОМОЋИ ИЗГРАДЊОМ
МОНТАЖНЕ КУЋЕ

У СЛУЧАЈУ УЈЕДА КРПЕЉА, ОБАВЕЗНО СЕ ЈАВИТИ ЛЕКАРУ

Ако припадате категорији угрожених
избеглих лица из периода 1991-1995.
године и поседујете грађевинско земљиште
на којем је дозвољена индивидуална
стамбена градња, ако сте поднели захтев
за или добили држављанство Републике
Србије а живите у колективном центру
или приватном смештају, или сте бивши
носилац станарског права без трајног
решења у земљи порекла или Републици
Србији и до сада нисте користили помоћ
у стамбеном збрињавању можете се
пријавити и укључити у програм доделе
помоћи изградњом монтажне куће.
Све информације можете преузети код
повереника за избеглице и миграције у
Вршцу
Адреса: Трг Победе 1
Телефон: 013/800-585
Рок за пријављивање је од 25.04.2018. до
25.05.2018.

ПОВОДОМ ДАНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
9.МАЈ 1945 – 9.МАЈ 2018 СУБНОР ГРАДА ВРШЦА

РАСПИСУЈЕ

ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ
ЛИКОВНИ РАД НА ТЕМУВРШАЦ У МАЈУ
Право учешћа имају ученици основних,
средњих и восоких школа у граду вршцу и
вршчани на студијама у другим градовима
у техници по избору.
Конкурс остаје отворен до 10 јуна 2018.
године.
Радове доставити лично,поштом или
путем школе, на адресу:
СУБНОР Вршац, Вука Караџића број 3,
са назнаком : за ликовни конкурс
СУБНОР Вршац
Одлуку о избору најбољих радова,
донеће стручни жири СУБНОР.
Најбољи радови биће награђени
пригодним даровима.
Награде ће бити уручене и школама
ђака учесника.
На посебној свечаности, у Сали хероја
СУБНОР Града Вршца
биће приређена иизложба најбољих
радова.

Повољне временске прилике, блага
зима, погодовали су крпељима који су се,
ове године, рекордно размножили и прете
да нам ускрате уживање у природи и лепом
пролећном времену. Угрожени су сви, све
генерације, а посебно најмлађи. Зато је
веома важно заштитити се од крпеља колико
је год то могуће, а савете о томе како треба
поступати ако се крпељ закачи даје нам
др Александра Арашков, начелница Дечје
службе Дома здравља Вршац.
-Ако говоримо о уједима крпеља, који
су све чешћи доласком лепог времена
и боравком у природи, јављају нам се
родитељи, који доводе децу да им извадимо
крпеља, истиче др Арашков. Наша препорука
је да ни не покушавају да сами уклоне крпеља,
већ ако га уоче на телу, одмах доведу дете
код нас у Дом здравља. Тада ми у амбуланти
прилазимо вађењу крпеља одговарајућим
инструментима. Уколико су родитељи то
покушали да ураде на нестручан начин, па је
део инсекта остао у телу детета, а и ми смо у
немогућности да то учинимо, дете шаљемо у
хируршку амбуланту. Они имају одговарајуће
инструменте за даље вађење таквог крпеља,
а препорука је да се родитељи потом јаве и
специјалисти - инфектологу, који ће им дати

даље инструкције. Ако се рана зацрвени
након пар дана, потребно је да се поново јаве
педијатру ради контроле детета. У случају да
је крпељ заражен, прети опасност од Лајмске
болести, јер су ови инсекти преносиоци тог
обољења.
Лајмска болест у почетку нема јако
изражене симптоме, подсећа на обичну
прехладу, тако да се права дијагноза
најчешће утврди много касније. Није сваки
крпељ заражен бактеријом изазивачем
Лајмске болести, али превентиве ради
најбоље је дете одвести лекару да стручно
уклони инсекта са тела. Јер, сваки нестручни
покушај може довести до тога да крпељ,
услед иритације при вађењу, испусти заразни
садржај. При боравку у природи потребно је
заштити се адекватном гардеробом.
Да то буду дугачке панталоне,
кошуље и мајице са дугим рукавима, како
крпељ не би дошао у директан додир са
кожом, објашњава др Арашков. По повратку
кући, потребно је добро преконтролисати
цело тело и проверити да се није закачио
неки крпељ.
Крпељи су изузетно бројни овог пролећа,
али према речима др Арашков, на срећу,
било је спорадичних случајева уједа овог

УСПЕШНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ВРШАЧКОГ КАНАЛА И ОКОЛИНЕ

ЛЕПШЕ ЛИЦЕ УЛАЗА У ГРАД

Акција чишћења и уређења Вршачког
канала са приобаљем и површинама уз
међународни пут који води до државне
границе са суседном Румунијом успешно је
реализована у суботу, 12. маја.
-Акција је реализована на предлог
градоначелнице Драгане Митровић, каже
Милош Васић, члан Градског већа задужен
за заштиту животне средине. Организатор
акције је Град Вршац, у сарадњи са Јавним

комуналним предузећем „Други октобар“.
У акцију су се укључили и Водопривредно
предузеће „Јужни Банат“, као и „Војводина
пут“, који су својом механизацијом помогли
да се очисти Вршачки канал и поравна
приобаље и околне површине.
Акција је била успешна, а Вршчани су
још једном потврдили да су спремни да дају
допринос уређењу свог града и лепшем
изгледу.

Заједничким снагама до лепшег изгледа града

Др Александра Арашков, начелница
Дечје службе Дома здравља Вршац
непријатног инсекта. Не дозволите да
вам крпељи ускрате уживање у шетњи по
брегу и природи, потребна је само мало
боља заштита и већа пажња. Сви савети др
Арашков треба применити и на одрасле, не
само на наше најмлађе чланове породица.
Ј.Е.
-Желим да се захвалим свим учесницима
у акцији који су се одазвали у великом броју,
истиче Васић. Било је више од 250 учесника:
стотину средњошколаца, педесетак чланова
вршачких удружења и више од стотину
радника Јавног комуналног предузећа
„Други октобар“. СТУП Вршац је обезбедио
превоз учесника акције до улаза у град из
правца Румуније. Акција је трајала до 13
сати и урађено је у потпуности све што је
планирано. Комплетно је очишћен Вршачки
канал у делу који пролази поред градске
депоније, приобаље, поравнате су и сређене
површине преко Вршачког канала и дуж
међународног пута, покупљен сав отпад,
гомиле пластичних врећа које је ветар
нанео са депоније, са површине од око десет
хектара. Посечено је шибље, покошена трава,
очишћене су дивље депоније које су почеле
да се стварају преко канала. Сада улаз у град
изгледа лепо и уредно.
Према речима Васића, Град Вршац је
овом акцијом желео да пошаље поруку да
подржава актуелну кампању за укидање
пластичних врећа и смањењу њихове
употребе. Порука је упућена маркетима
и свим осталим трговинским објектима
са препоруком да смање употребу
пластичних врећа за чију је разградњу у
природи потребан дуги низ година и да се
преоријентишу ка увођењу папирних врећа,
посебно оних које су добијене процесом
рециклаже.
Ј.Е.

ОДЛУКОМ „ДРУГОГ ОКТОБРА“ И УЗ САГЛАСНОСТ ГРАДСКОГ ВЕЋА

НИЖЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ЛОКАЛА НА АГРИКО ПИЈАЦИ

У циљу попуњености локала на
Агрико пијаци, снижене су цене закупа
за кориснике продајног простора на
поменутој вршачкој пијаци. Наиме,
Јавно комунално предузеће „Други
октобар“ донело је одлуку о утврђивању
висине оперативних трошкова на
Агрико пијаци, којом је предвиђено
смањење трошкова коришћења локала,
а у циљу остваривања индикатора
пројекта. Одлука ће бити реализована
уз сагласност које је дало Веће Града
Вршца.
Тако су трошкови коришћења локала
у првој зони (два локала са спољне
стране на платоу) раније износили
33.333,20, а сад је цена 27.000 динара.
Цена закупа локала у другој зони Агрико
пијаце (пет локала у објекту) износила је
је 29.999,88 динара и сада је снижена на
20.000.

Према новим сниженим ценама,
оперативни трошкови пијачне тезге у
објекту на месечном нивоу износе 5.000
динара. Тезга под тремом месечно кошта
4.000 динара, а исто толико издвајаће
закупци за трошкове витрине у млечној
пијаци, на месечном нивоу.
Оперативни трошкови коришћења
квадратног метра пијачног простора
на дневном нивоу је 100 динара, док
трошкови дневног коришћења поља
износе 600.
За тезге са резервацијом закупци
ће по дану плаћати 150 динара,
а оперативни трошкови дневног
коришћења тезге без резервације
износе 250 динара.
У наведене цене, поручују из ЈКП
„Други октобар“ урачунат је ПДВ од 20
одсто.

Ј.Е.

Ниже цене пијачних тезги

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ПРЕДСТАВНИЦИ АМБАСАДЕ ИЗРАЕЛА ГОСТИ ВРШЦА

Представници Амбасаде Израела у Србији
посетили су Вршац, 10. маја. У име Града,
високу делегацију примили су Ненад Барош,
председник Скупштине Града Вршца, Наташа
Маљковић Чонић, чланица Градског већа
задужена за културу, и Вељко Стојановић, члан
Већа за ресор образовања.
Организован је свечани пријем у Градској
кући за представнике израелске Амбасаде
Џену Седов (Jenny Sedov), заменицу шефа
мисије Амбасаде Израела, и конзула Ноа Леви
(Noa Levy).
У разговорима, учесници дијалога
подсетили су на добре односе двеју земаља,
на досадашње, али и потенцијалне будуће
инвестиције израелских компанија у Србији,
као и на развој сарадње нашег града у
областима привреде, економије, културе и
образовања. Састанку је присуствовао и Давор
Стојковић, директор Културног центра Вршац.
Након пријема у згради градске управе,
гости су, у пратњи домаћина, присуствовали
отварању изложбе под називом “Писма
Хилде Дајч”, посвећену Јеврејки Хилди, која
је последње дане живота провела у логору
Старо сајмиште, у који је отишла добровољно
како би, као медицинска сестра, помогла
својим сународноцима. Изложбу су отворили
заменица амбасадора Седов и председник
Скупштине Ненад Барош који је, том приликом,

Посета делегеације Амбасаде Израела у Србији
истакао да писма Хилде Дајч представљају
својеврстан доказ страдања и страхота које
су се дешавале у једном логору у центру
окупиране престонице. Барош је нагласио да су
у савременом свету подигнути бројни зидови и
да то представља нашу тужну реалност.
-Ми се као људска раса морамо борити да
рушимо постојеће зидове и да спречавамо
изградњу нових, баш како је то чинила Хилда
Дајч својим поступцима, рекао је Барош.
Уосталом, њен пример нас на неки начин на то

и обавезује!
Прва три писма Хилде су власништво
Јеврејског историјског музеја у Београду, док се
четврто налази у Историјском Архиву Београда.
Заменица шефа мисије Амбасаде Израела у
Србији одржала је потом предавање о Израелу
под називом “Древна нација,млада земља”, а
поводом седамдесет година постојања државе
Израел.
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У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

ВРШАЦ ДОБИО ЈОШ
13 СЕРТИФИКОВАНИХ
ПРАТИЛАЦА

Вршац
је
међу
ретким
градовима у Србији који брину
о својим суграђанима - особама
са инвалидитетом, посебно деци,
што потврђује и податак да град
има више од тридесет едукованих
личних пратилаца. Недавно је
успешно завршена трећа по реду
обука за пратиоце, а у Центру за
социјални рад Града Вршца уручени
су сертификати за 13 нових личних
пратилаца, 14. маја.

Ј.Е.

ОТВОРЕНА РОСА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА У ВРШЦУ

ПОДРШКА БУДУЋИМ РОДИТЕЉИМА

У Дому здравља Вршац отворена је Роса
школа родитељства, 10. маја, у којој ће будући
родитељи добијати стручне савете и подршку
током трудноће и првих година одрастања
детета. Свечани чин пресецања врпце
обавиле су др Весна Књегињић, помоћник
министра здравља, Сектор за јавно здравље
и програмску и здравствену заштиту, Драгана
Митгровић, градоначелница Вршца, у
присуству Јулије Жигић, представнице Роса
воде, Татјане Николић, чланице Градског већа
задужене за здравство и социјалну заштиту,
др Родике Петку, директорке Дома здравља
Вршац, као и запослених у овој вршачкој
здравственој установи.
-Поносни смо што ћемо отварањем укупно
20 школа родитељства системски оснажити
постојећу мрежу школа и омогућити кључну
подршку за родитеље више од 5.000
беба на годишњем нивоу широм Србије,
истакла је др Весна Књегињић, помоћник
министра здравља, Сектор за јавно здравље
и програмску и здравствену заштиту.
Министарство здравља, заједно са Роса
водом, друштвено одговорном компанијом,
створили су платформу која пружа сигурност
у периоду проширења породице, што је
предуслов за здраво одрастање и васпитање
деце. Избор вршачког Дома здравља није
случајан. Отварање школе родитељства
урађено је на основу анализе, коју је спровео
Градски завод за јавно здравље Београд,
и Вршац се нашао на листи кандидата
испуњавајући потребне критеријуме.
Овај значајан пројекат поздравила
је градоначелница Драгана Митровић и
пожелела успешан рад школи родитељства.
-Велики је значај за Град Вршац отварање
једне овакве школе, јер вршачком Дому
здравља гравитирају и Бела Црква, Алибунар
и Пландиште, тако да верујем да ће у школи
бити полазника и из ових општина, нагласила

Стручни тим школе родитељства

Отворена школа родитељства у Дому здравља
је градоначелница Митровић. У школи
родитељства наше суграђанке моћи ће да
потраже одговор на свако питање које су
можда имале, а нису стигле да их поставе
за време трудноће. Ми ћемо, као локална
самоуправа и оснивач Дома здравља,
пружити сву своју подршку у будућности
како би школа родитељства успешно
функционисала.
Директорка Дома здравља др Петку
захвалила се Министарству здравља и Роса
води што су изабрали Вршац за место једне
од школа родитељства.
Школа ће много значити за наше
будуће мајке и очеве, сматра др Петку. Ми
смо формирали стручне тимове који ће
радити у школи родитељства, и појединачно
са полазницима школе, и групно. Наши
стручњаци ће им помоћи да разреше
сваку дилему и биће им на располагању и
свакодневно, ако буде потребе.

Тим школе родитељства чине педијатар,
гинеколоког, стоматолог и патронажне
сестре, који пролазе акредитовану обуку
Градског завода за јавно здравље, која је
у складу са последњим професионалним
стандардима у овој области.
Школе родитељства су места где
будуће маме и тате проналазе сигурност у
сналажењу у новим улогама, сматра Јулија
Жигић, представница Роса воде. Велику
захвалност за успешност мисије школа
родитељства дугујемо грађанима, који од
2010. године подржавају иницијативе Роса
воде и Министарства здравља и доприносе
да родитељи широм Србији буду спокојнији
и спремнији за нове улоге.
Школа родитељства у Вршцу једна
је од укупуно 20 које Роса вода отвара у
партнерству са Министарством здравља
Републике Србије у оквиру иницијативе
покренуте 2015. године. Осим Вршца, ове
године подршку ће добити родитељи из
Димитровграда, Бечеја, Ниша, Бољевца, Руме,
Босилеграда, Опова, Ужица и Коцељеве. Пре
Вршца, школе родитељства отворене су у Убу,
Врању, Пожаревцу, Куршумлији, Сурдулици,
Сјеници, Српској Црњи, Свилајнцу, Бојнику и
Баточини.
Роса школе родитељства налазе се у
комплетно реновираним и опремљеним
просторијама у домовима здравља. Кроз
предавања, вежбе и радионице, будући
родитељи имају прилику да добију
кредибилне и стручне савете о току и фазама
трудноће, значају дојења, правилној исхрани
трудница и беба, порођају и нези бебе,
али и да добију одговоре на сва питања и
недоумице.
Ј.Е.

-Обуку је успешно спровело
лиценцирано Удружење за дечју и
церебралну парализу из Ивањице,
тако да наш град сада има више од
тридесет сертификованих личних
пратилаца, каже Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена за
здравство и социјалну заштиту. Један
од приоритета активности ресора
за здравство и социјалну заштиту
је унапређење положаја особа са
инвалидитетом који живе у нашем
граду. Финансирањем обука за личне
пратиоце, Град Вршац омогућава
особама са инвалидитетом да
остваре своја права, у складу са
законским актима. Лични пратилац
је једна од услуга социјалне заштите
која је посебан вид подршке деци, али
и њиховим породицама. Град Вршац
и ресор којим руководи већница
Татјана Николић реализовали су
бројне пројекте и акције како би
олакшали свакодневицу особама са
инвалидитетом, посебно најмлађим
суграђанима. Уз едукацију и све већи
број личних пратилаца, активности су
усмерене ка повећању доступности
почев од тротоара до објеката,
тако да је кретање ОСИ особама
видно олакшано. Међу поменутим
објектима је и Градска кућа где је,
први пут икада, омогућено особама
са инвалидитетом да се попну
на спрат зграде градске управе,
набавком посебне справе за
подизање инвалидских колица. Један
од важнијих корака у том правцу
свакако је и отварање Канцеларије
за помоћ особама са инвалидитетом,
са урађеним адекватним прилазом,
која је смештена у Градској кући.
Крајњи
циљ
поменутих
активности, реализованих у сарадњи
са Удружењем параплегичара и
квадриплегичара „Параквад ВШ“,
јесте социјализација и укључивање
особа са инвалидитетом у живот
друштвене заједнице.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
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ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА ОБЕЛЕЖАВА ВАЖАН ЈУБИЛЕЈ - 25 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
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ЧЕТВРТ ВЕКА ЧУВАРИ СРЦА ДРУШТВА

Једна
од
најдуговечнијих
фондација у Србији - Хемофарм
фондација
обележава
25
година постојања током којих је
реализовала чак 2.000 активности
у укупној вредности од 12 милиона
евра.Током претходних четврт века,
Фондација Хемофарм помогла је
бројне здравствене установе у
Србији донирањем медицинских
апарата и опреме, а спровела је
и на стотине пројеката у области
образовања, културе, заштите
животне средине и спорта којима
је настојала да унапреди квалитет
живота свих грађана.
-Хемофарм фондација увек
се борила за здравље, али и за
квалитетан живот обичног човека,
каже поводом јубилеја генерални
директор
Хемофарма
Роналд
Зелигер. Помагали смо болнице,
а улагали смо и у образовање,
екологију и културу. Нисмо презали
ни да уђемо у ризичне теме, да
разбијамо табуе и боримо се
против предрасуда као, на пример,
у области донирања органа. Јер,
кад је реч о борби за живот, ту не
постоји компромис – то радите свим
срцем, предано и стално. Управо

у томе видим јачину Хемофарм
фондације – за њу не постоје мали и
велики пројекти, већ само искрена
жеља мењања друштва на боље.
Поводом овогодишњег јубилеја,
Хемофарм фондација установила
је награду коју ће, почев од
ове, додељивати сваке године
појединцима, институцијама или
организацијама за изузетност.
Награда коју чини статуа ждрала
као симбола истрајности и
дуговечности треба да буде
конкретна подршка за развој идеја
и пројеката који мењају лице нашег
друштва на боље.
Хемофарм
фондација
од
свог настанка обезбеђивала је
стипендије за најбоље студенте у
Србији и на овај начин подржала је
чак 3.300 будућих академаца. Током
претходног периода, Фондација
је помагала клиничко болничке
центре, породилишта и домове
здравља, али и бројне школе и
вртиће, културне установе, спортска
удружења и манифестације, а
улагала је и у друштвено значајне
инфраструктурне пројекте.
Последњих година активности
Фондације махом су фокусиране на

област здравља – бригу о здрављу
људи и подизање квалитета услуга
у здравственим центрима широм
Србије. Значајни и у јавности највише
препознати пројекти Хемофарм
фондације су кампања „Најважнији
позив у животу“ о важности
донирања органа и са циљем да
буде повећан број трансплантација
у Србији, актуелна кампања „Не
дозволи да пукне“ против високог
крвног притиска, али и национална
кампања „Свим срцем (за здравље,

знање, културу, спорт, природу) у
оквиру које је спровела бројне акције
са тежњом да друштву помогне у
сваком од поменутих сегмената.
На
иницијативу
Хемофарм
фондације
установљен
је
Национални дан донора органа (6.
јун), а покренута је и иницијатива
за проглашење Националног дана
борбе против високог крвног
притиска. Хемофарм фондација
реализовала је и бројне акције
у којима су били ангажовани

управо запослени у компанији,
од добровољног давања крви до
прикупљања хуманитарне помоћи
за НУРДОР и родитељске куће,
Прихватилиште за одрасла и стара
лица у Кумодрашкој улици, погођене
непогодама и др.
За свој рад и друштвену
ангажованост, Хемофарм фондација
у претходне 2,5 деценије добила је
бројна признања, а само у последње
три године година освојила је 10
награда.

ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОНАЦИЈИ МИЛАНА ПОПОВИЋА

ВРШАЧКОМ УДРУЖЕЊЕ„ ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА“ У НОВОМ ПРОСТОРУ
-Милан Поповић донирао кућу за потребе Удружења „Отворено срце света“- Из Удружења апелују на све људе добре воље да се придруже акцији уређења новог протора -

Удружење „Отворено срце света“ више
неће имати проблема са просторијама за
своје активности. Хумани гест познатог
вршачког бизнисмена олакшаће рад
овог Удружења и омогућити члановима
да се окупљају, друже, да улепшају
свакодневицу.
-Удружење „Отворено срце света“ недавно је,
као донацију од господина Милана Поповића,
добило кућу, у Улици Војводе Книћанина 18а,
каже Марија Кери Кутлешић, дефектологлогопед, активан члан поменутог Удружења.
План нам је да простор рекоструишемо,
опремимо и прилагодимо особама са
инвалидитетом, како бисмо своје активности
могли да наставимо у том простору. Након тога,
циљ нам је отварање дневног боравка за децу
и младе са интелектуалном и вишеструком
ометеношћу, како бисмо
обезбедили
квалитетнији живот њима и њиховим
породицама, те би се тако дао и велики допринос
процесу деинституционализације.
Према речима Кери Кутлешић,
Удружење „Отворено
срце
света“
основано је давне 1979. године и једина
је организација на подручју Града Вршца
која пружа подршку и помоћ особама
са интелектуалном - вишеструком

ометеношћу и деци предшколског узраста
са сметњама у развоју, укључујући и
њихове родитеље, старатеље, стручњаке,
сараднике и волонтере.
Циљ Удружења је повећање
степена социјалне укључености кроз
унапређење
здравља,
социјалних
компетенција и квалитета живота младих
са интелектуалном - вишеструком
ометеношћу и утицај на развојни
потенцијал деце са сметњама у развоју,
што подразумева оснаживање њихових
породица и смањење дискриминације
у друштву, наглашава саговорница
„Куле“. Активности Удружења су бројне и
различите, у зависности од способности
и интересовања наших корисника и
одвијају се у уступљеном простору ШОСО
„Јелена Варјашки“ који, нажалост, не
одговара њиховим потребама.
Према
актуелним
подацима,
последњих година очигледан је пораст
броја особа са инвалидитетом, код којих
постоји неопходност укључивања у
друштвену заједницу,између осталог и
преко активности удружења.
Међутим, због неадекватних
услова не постоји могућност да се

повећа број корисника, да се активности
прилагођавају њиховим потребама,или
да се они радно ангажују, истиче Кери
Кутлешић. С обзиром на то да Удружење
не располаже материјалним средствима
за адаптацију простора позивамо
све заинтересоване да нам помогну
у остваривању овог циља, како би и
нашим члановима пружили могућност

на достојанствен живот, као и шансу и
подршку да остваре своје преостале
потенцијале.
Из Удружењу поручују Вршчанима да
и они отворе своја срца и да их подрже
у акцији уређења куће, донације Милана
Поповића, јер свака помоћ је добродошла.
Ј.Е.

У ХОЛУ ВРШАЧКОГ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ОДРЖАН

ТУРНИР У ЗАБАВНИМ ДРУШТВЕНИМ ИГРАМА

У
организацији
Удружења
грађана “Даница” одржан је Турнир
у забавним друштвеним играма за
пензионере, у холу Геронтолошког
центра у Вршцу, у недељу,13. маја.
Био је то прави спортски дан за
наше најстарије суграђане у коме
су учествовали не само корисници
Геронтолошког центра, већ и сви
заинтересовани пензионери из
Вршца. Учестовало је тридесетак
такмичара који су се надметали
у забавним друштвеним играма:
таблић, „Човече не љути се“ и
домине.
-Желим, пре свега, да вам
захвалим што се сте се окупили
у оваквом броју и да истакнем да
ми је изузетна част и задовољство
што сам део овог пројекта, рекла
је координаторка пројекта Сузана
Маринковић,
председница
Удружења грађана “Даница”. Циљ
овог турнира није презентовање

врхунског умећа у друштвеним
играма. Жеља нам је да осмислите
своје слободно време, да се
забавите, упознате нове пријатеље,
одагнате суморне мисли и да се,
на крају, сви заједно подсетимо
да срећу чине мале ствари и лепи
тренуци. Захваљујем се Граду Вршцу,
који је финансирао овај пројекат,
директорки Геронтолошког центра
на сарадњи и свима вама који
учествујете у овом турниру.
Пре
почетка
надметања,
турнир је свечано отворила
Анђелија Кручичанин, директорка
Геронтолошког центра, која је,
између осталог рекла:
-Захваљујем Удружењу грађана
“ Даница” и Граду Вршцу што су
реализовали и подржали овај
хумани пројекат. Овај турнир је
прилика да се наши корисници
и најстарији суграђани из Вршца
разоноде, да им се побољша

квалитет живота, да се мотивишу,
да се покрену и друже. Зато су наша
врата и убудуће увек отворена за
овакве манифестације.
Такмичарски дух учесника
турнира бодрили су бројни
навијачи. На крају турнира,
подељено је девет симболичних
награда, по три за сваку категорију.
Ово је била прилика за једно лепо
дружење, упознавање нових људи,
као и да се сретну стари пријатељи.
Тако је Вршчанка, пензионерка
Здравка Кривошић, након пар
деценија, поново срела своју стару
пријатељицу из младости Илонку,
корисницу Геронтолошког центра.
Срећи није било краја, тим пре што
су обе другарице добиле награду
у игри “ домине”. Сви такмичари
добили су захвалнице за учешће
у пројекту, а потом наставили
дружење
уз
припремљено
послужење.

Удружење грађана “Даница”
основано је пре десетак година.
Према
речима
председнице
Сузане
Маринковић,
мисија

Удружења је брига о најугоженијим
категоријама: деци, старима и
незапосленим особама.
Ј.Е.
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МАРИЈА ЈУКА, АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК, ДУГО ГОДИНА ЗАПОСЛЕНА У „ПЛАНТЕКСУ“ У ПЛАНДИШТУ:

М

СВАКИ НОВИ ДАН ЈЕ ПОКЛОН

арија Јука део свог
живота провела је у
Пландишту. По професији је
административни радник. Радила
је на пар места, а највише времена
провела је у пландиштанском
„Плантексу“, својевремено угледној
фабрици памучне галантерије. Живот
је довео у Вршац где проводи лепе дане
трећег доба свог живота. Последњих
година постала је корисник вршачког
Геронтолошког центра.
Какво сте детињство имали?
-Рођена сам у мешовитом браку, у Пожеги. Имам
двојицу старије браће, уз које сам много тога
научила. Родитељи су нас усмеравали ка спорту.
Претпостављам да су то чинили делом из разлога
да нисмо на улици, или само бар што мање. Трудили
су се да нам време буде попуњено здравим
активностима, јер обоје су радили, а и тада су,
као и данас, урбане средине биле пуне свакаквих
изазова. Играла сам рукомет. Волела сам тај спорт.
Време ми је било попуњено разним активностима.
Захваљујући томе, ја ни данас не знам шта значи реч
досада. То сигурно могу захвалити родитељима.
Морам додати још нешто врло битно, а то је
одлазак на село код баба и дедова, током школског
распуста. То је било више него оно младалачко
УРААА... Била су то сећања за читав живот. Враћали
смо се кући последњег дана распуста, пред сам
почетак школске године.
Када сте добили први посао?
-Од образовања имам средњу стручну спрему,
завршила сам средњу економску школу. Убрзо сам
се запослила у великој фабрици металне индустрије
која је имала стотинак запослених.
Радила сам у администрацији.
Радна дисциплина ми је одговарала.
Волим рад и ред. Волим и излете,
дружења, журке, али, наравно, све
у своје време. Да не помислите да
сам неки радохолик.
У Пожеги сам упознала будућег
брачног друга. После неколико
година брака, листајући дневни
лист „Политику“, пронашли смо
примамљиву понуду за посао и
ето нас у Пландишту, 1966. године.

Била је то велика промена за нас, као младе људе.
Временом смо се постепено навикли, „пустили
корење“ и ево ме овде, у овом делу Јужног Баната,
већ пуних 50 година. Нешто најбитније и најлепше
што ми се овде догодило јесте рођење мог сина
Никице. Све би било идилично да није било немилих
година, које остављају велики болан траг, али дају
ми и моју велику звезду - унуку
Лану, јер ми се син, у међувремену,
оженио.
Дуго сам била ван радног
односа,
подижући
сина.
Тек кад је Никица наставио
школовање у Београду, ја сам
се запослила. Постала је велика
потреба да негде припадаш, да
имаш друштво, и наравно да
доприносиш. У то време потреба
за административним радницима
била је све мања. Тако да сам од
Општине, СИЗ-ова, НИС-а, најдужи
период провела радећи у текстилној фабрици
„Плантекс“ у Пландишту. Радила сам у служби
продаје, као фактуриста, све до одласка у пензију,
1999. године. Тих осамдесетих, деведесетих
година прошлог века, „Плантекс“ је био најјача
фирма у Пландишту, али и шире. Производила се
памучна галантерија високог квалитета. Велики
део производње извозио се у Немачку, а било је
покушаја извоза за Америку, Русију, Блиски Исток,
мада у мањим количинама. Директор је тада био
Душан Граовац, успешан руководилац, 25 година је
био на челу „Плантекса“.
Како сте одлучили да постанете становник
Вршца?
-По губитку супруга, нашла сам се у недоумици,
не желећи да данас - сутра будем брига мојој деци
која су живела доста близу. Сматрам да деца треба
да живе своје животе. Мало се почела појављивати
и депресија и одлучила сам да
дођем у Дом. Негодовање деце
било је велико. Мале средине
наметну мишљење да у дом
одлазе одбачени. Наравно да то
није истина. Долазак у дом била
је моја жеља и нисам се, ни до
данас, покајала. Велика подршка
моје прве године проведене овде
у Дому била ми је унука Лана, која
је похађала Педагошку академију.
Била ми је преко пута и често
смо заједно проводиле време. За
то време и деца су прихватила
чињеницу да нису ни мало криви
за мој долазак овде у Дом, већ да је
то био мој избор.

-Неко нађе
смисао постојања
где год живео,
а неко лута
цео живот
незадовољан,
тражећи га -

Вршац ми није био непознат, од аеро митинга,
грожђебала, излета по брегу, обиласка града,
куповине... Већ други дан по
доласку, осећала сам се као да
сам на свом терену. Вршац је град
по мојој мери. У сличном граду
провела сам своју младост, која
се не заборавља. Све ове године,
у глави ми је био урбани живот.
Срећа је моја да сам поново
пронашла свој град.
Боравак у мом родном граду
и овде у Вршцу носим као леп
доживљај и сећање. Да није,
између ове две приче, било и
немилих догађаја, могла бих за
свој живот рећи да је као сан.
Али, било је, нажалост, веома
тешких времена, чији се трагови
преживљавају и данас.

-Најважније
је да човек
достојанствено
прихвати све што
му се у животу
дешава, и лепо и
оно мање лепо.
А, свега тога има
у животу -
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Како проводите време?
-По природи сам увек била знатижељна.
Истражујем, јер има толико тога новог, за мене
неистраженог. Један од бисера је била и вест да
у парку постоји дрво питомог кестена. Нисам
се смирила док га нисам пронашла. Имам доста
познаница - пријатељица, Вршчана. Верујем да ћу
вас насмејати када вам кажем да сам пешице стигла
до Загорске улице, код пријатеља, да бих јела
дудове. Дудови - то су моја сећања на детињство.
Потврђује се чињеница да, како старимо, све више
тражимо мирисе и укусе из детињства.
Задовољна сам животом у Дому. Треба се
окружити позитивним људима. Они су ми нешто као
база, добра основа за даљу надоградњу. Дешавања
у Дому су учестала, некада је неизводљиво
пропратити их све. Организују се разна дружења,
приредбе, концерти, књижевне вечери... Има ме и
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ту, и тамо, дан ми је увек садржајан. Веома ми је жао
када видим тужна лица, тужне приче, жал за кућом,
другим речима неприлагођеност. Али, и то је ваљда
живот. Неко нађе смисао постојања где год живео,
а неко лута цео живот незадовољан, тражећи га.
Да ли сте задовољни својим животом?
-Јесам, задовољна сам. Да је могло боље, могло
је. Али, ниједан живот није идеалан. Радост мог
живота ми је унука, моја Лана. Већ је одрасла
девојка. Живи и ради у Београду. Увек ми је била
подршка, а и ја сам њој. Трудила сам се да увек
будем на њеној страни, да јој будем ветар у леђа на
њеном путу да оствари своје жеље и снове.
Најважније је да човек достојанствено прихвати
све што му се у животу дешава, и лепо и оно мање
лепо. А, свега тога има у животу. Важно је да човек
схвати да треба живети данас за данас, јер сваки
нови дан је поклон. То је мој животни мото!
Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА
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У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ПИСМА ХИЛДЕ ДАЈЧ“ АЛЕКСАНДРА ЗОГРАФА

Изложба
„Писма
Хилде
Дајч” стрип аутора Александра
Зографа отворена је прошлог
четвртка у малој галерији
Културног центра у Вршцу.
Поставка је посвећена Јеврејки
Хилди, која је последње дане
живота провела у логору Старо
сајмиште, у који је отишла
добровољно како би као
медицинска сестра помагала
својим сународницима. Изложбу
је припремило Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја у сарадњи са амбасадом
Израела у Србији.
Писма која је Хилда писала
својим пријатељицама Нади
Новак и Мирјани Петровић
сачувана су и сведоче о животу
„међу жицама, животу у коме
личност постаје број, животу
којем је одузето достојанство,
нада и вера“, а Александар
Зограф преточио их је у стрип
и на овај начин приближио
различитим генерацијама.
- Желела бих да поручим да се
надам, поготово дан након што
су бројне државе обележиле Дан
победе и крај Другог светског
рата, да је у историјском смислу
за све нас важно да ове приче
сачувамо – истакла је заменица
амбасадорке Израела у Београду
Џени Седов.

- Ова изложба сведочи о
неделима која су учињена према
једном народу и зидовима
подигнутим
међу
људима
искључиво
због
етничких
различитости, а обавеза свих
нас данас је да учествујемо у
њиховом рушењу – изјавио је
председник Скупштине града
Вршца Ненад Барош.
Хилда Дајч је рођена 1922.
у Бечу, у ашкенаској породици
коју су сачињавали њени
родитељи, Емил и Аугуста, и
млађи брат Ханс. Неколико
година након рођења породица
Дајч преселила се у Београд.
Пре рата, пошто је матурирала
у гимназији као једна од
најбољих у својој генерацији,
Хилда се уписала на студије
архитектуре на Београдском
универзитету. Пошто су, у
окупираној Србији, студије
прекинуте, Хилда је волонтирала
као медицинска сестра у
Јеврејској болници у Београду.
Првих
месеци
окупације
Хилдин отац, Емил Дајч, био је
на дужности подпредседника
представничког тела Јеврејске
заједнице
у
Београду.
Захваљујући ангажовању Емила
Дајча у Представничком телу, у
раној фази окупације, Хилдина
породица је била поштеђена

Фото: Културни центар

СВЕДОЧАНСТВО О ЖИВОТУ МЕЂУ ЖИЦАМА

многих оштрих антисемитских
мера и закона којима су у то
време били изложени Јевреји
у Београду. Иако су породице
оних који су били у руководству
Јеврејског представничког тела
у први мах биле делимично
поштеђене од депортације,
Хилда се, противно жељама
своје породице, добровољно
пријавила да оде у логор и
настави да врши дужности
медицинске сестре међу, како је
сама изјавила, „људима којима је
потребна помоћ“. Писма Хилде

Дајч нуде редак и дирљив увид
у услове у Јеврејском логору
на Сајмишту, измеду децембра
1941. и маја 1942. године.
Датум смрти Хилде Дајч
није познат, али је сигурно да
је убијена у гасном камиону,
заједно са преко 6.000 жена,
деце и старих. Од краја марта,
до 10. маја 1942, логораши су,
у групама од 50 до 100 људи,
последњи
пут
пролазећи
улицама Београда, одвожени до
масовних гробница у Јајинцима.
Њена породица стрељана је

током марта 1942. Прва три
писма Хилде Дајч су власништво
Јеврејског историјског музеја у
Београду, док се четврто налази
у Историјском Архиву Београда.
Након отварања изложбе, у
организацији Културног центра
и амбасаде Израела, у Гимназији
„Борислав
Петров
Браца“
одржано је предавање на тему
„Древна нација, млада земља“,
поводом 70 година постојања
државе Израел.
Т.С.

ПРОМОВИСАНА КЊИГА ЗА МЛАДЕ

„ПОЧЕТАК НЕЧЕГ ВЕЛИКОГ“

Културни центар Вршац у сарадњи
с издавачком кућом Креативни центар
из Београда, Удружењем УрбанКулт из
Вршца и Омладинском драмском трупом
из Вршца, организовао је промоцију
књиге за младе „Почетак нечег великог“
ауторке Иване Лукић. Промоција је
одржана 11. маја у великом амфитеатру
Високе школе струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“. Поред
ауторке, о књизи је говорила и уредница
из „Креативног центра“ Анђелка Ружић,
а глумци Омладинске драмске трупе из
Вршца читали су одломке из ове књиге.
Несигурност, одустајање, конфликти с

родитељима, професори, школа, досада,
прве страсти и љубави, скривена и јавна
питања, животни избори, уклапање,
још чешће неуклапање, сукоби са
собом и светом око себе, једном речју –
одрастање, јесу теме које се срећу у новој
књизи за младе „Почетак нечег великог“
вишеструко награђиване ауторке Иване
Лукић.
Ивана Лукић ради као школски
психолог и професорка у Четрнаестој
београдској гимназији. Конципира и
води креативно-психолошке радионице,
а такође је едукатотрка и организаторка
многих дечијих кампова. Њена књига

„Игра одрастања“ добила је Награду
„Невен“ за најбоље дело из области
популарне науке за 2014. годину, а
књига „(Не) питај ме како сам“ Награду

ДЕЛА УРОША ПРЕДИЋА ИЗЛОЖЕНА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

Политикиног забавника за најбоље
књижевно дело за младе објављено у
2015. години.

СЛИКАР КОЈИ НИЈЕ КРШИО БОЖИЈЕ ЗАПОВЕСТИ

У Градском музеју отворена је
изложба радова Уроша Предића
под називом „Орловат – Беч –
Орловат повратна карта“. Изожбу,
избор дела славног уметника из
фонда Народног музеја Панчево и
Градског музеја Вршац, отворили
су Звонимир Сантрач, директор
Градског музеја Вршац, и Никола
Кусовац, историчар уметности.
- Ако би ико међу профаним
српским сликарима имао право
да понесе титулу свеца, био би то
сигурно Урош Предић. Ниједну
божју заповест није прекршио –
рекао је Кусовац истичући да је
Предић био подједнако велики
човек колико и велики уметник.
Пред Предићем је, како је
истакнуто на отварању изложбе,
била светска каријера, али услед
болести мајке за коју је био
изузетно везан, славни сликар се

из Беча вратио у Орловат и у њему
провео своје најплодније године.
Према
речима
Димитрија
Јованова, историчара уметности,
опус Уроша Предића обележила
је бројност насликаних портрета
(више од хиљаду, од тога само два
аутопoртрета; на почетку Студија
старца из 1878. У класи проф.
Карла Вурцингера, и уље Набурена
девојчица за које је добио Гундлову
награду исте године), дела
религиозне тематике – мноштва
појединачних, углавном славских,
икона и иконостаса (Стари Бечеј,
Перлез, Сремски Карловци, Гргетег,
Рума, Орловат..) нешто мање
жанр-сцена (пр. Деца под дудом,
Девојка на студенцу), дидактичноморализаторских композиција (пр.
Весела браћа жалосна им мајка)
и историјских композиција (пр.
Херцеговачки бегунци, Косовка

девојка), док се пејзаж јављао као
изузетак и интимна преокупација
(први пејзажи настали још 1874,
потом 1880. Кутина крај Орловата;
касније
Панорама
Београда
1917). Посебно место у целини
Предићевог
стваралаштва
заузимају алегоријске композиције
Визија у облацима (прва верзија
1878, друга 1887) – oдјек политичке
стварности и „сан о социјалној
револуцији“, и дело Патријарх
Лукијан моли се за српски народ,
намењено српском павиљону на
изложби у Риму 1911. Насликао
је и, само један, акт – женски акт
Жена са велом 1917. године.
Неке од ових слика сада има
прилику да види и вршачка
публика, а изложба у Градском
музеју биће отворена месец дана.
Т.С.
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ДВА ПРВА МЕСТА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ У ЈАГОДИНИ

Ученици
ШОСО
„Јелена
Варјашки“ учествовали су 20. априла
на 20. Републичком такмичењу
мушких и женских фризера у
знању и вештинама и постигли
значајан успех. На такмичењу
организованом у Јагодини у Школи
са домом за ученике оштећеног
слуха и говора „11. мај“, два ученика
завршног разреда средње школе
из Вршца Ј.Д. и А.Ч. освојили су два
прва места, у категорији мушки и
женски фризер.
За њихов успех заслужне су и
менторке Душица Ђан и Лидија
Гмијовић, наставнице практичне
наставе, а материјална помоћ за
одлазак ученика ШОСО „Јелена
Варјашки“ на такмичење стигла је и
од вршачких средњошколаца.
-Захваљујемо се Хемијско-

медицинској школи и директорки
која је препознала добру намеру
ученика те школе да покрену
акцију добровољног прилога,
организујући хуманитарни турнир
свих средњих школа у одбојци.
Прилог сакупљен том приликом
био је намењен за пут у Јагодину
– истакла је в.д. директора ШОСО
„Јелена Варјашки“ Александра
Пекаровић и додала:
- Захваљујемо се и ДМ дрогерији
и координаторкама те компаније,
госпођи Ружић и госпођи Куљај,
које су контактирале нашу школу и
предложиле да активним учешћем
у раду остваримо донацију 26.
априла, на дан отварања тржног
центра Стоп шоп и нове ДМ
дрогерије.
Т.С.

У ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ОДРЖАНО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

УЧЕСТВОВАЛО 675 НАЈБОЉИХ ОСНОВАЦА СРБИЈЕ

Основна
школа „Јован
Стерија
Поповић“ била је домаћин 59. Републичког
такмичења из технике и технологије,
односно техничког и информатичког
образовања, 11. и 12. маја. Надметање
најбољих основаца Србије одржано је у
организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике
Србије и Друштва педагога техничке
културе Србије.
-Ово је једино такмичење које има
такмичарски програм и за ученике
који наставу похађају по прилагођеном
програму, тако да је за ово такмичење
регистровано 623 ученика, као и 52
ученика по ИОП 2 (специјалне школе),
објашњава Љиљана Бешлин, директорка
ОШ „Јован Стерија Поповић“. Учеснике
такмичења, њих укупно 675, пратило је
400 наставника. Ученици су се такмичили
у 8 дисциплина од којих су 4 моделарске –
авио, ракетно, ауто и бродомоделарство.
Свечаном отварању 59. Републичког
такмичења из техничког и информатичког
образовања, присуствовали су Снежана
Олушки Влачић, начелница Школске
управе Зрењанин, Вељко Стојановић, члан

Градског већа задужен за образовање, и
Митар Митровић, председник Друштва
педагога техничке културе Србије. Сви
они, заједно са директорком школе
домаћина, пожелели су ученицима
успешан наступ на такмичењу и одличне
резултате.
Такмичење је трајало два дана, а у
раду стручних комисија учествовали су и
професори Техничких факултета из Новог
Сада и Чачка.
Заједнички
закључак
на
крају
такмичења био је да су ученици показали
завидан ниво знања и вештина из области
у којима су се такмичили.
-У свакој области проглашена су прва три
места, као најбољи резултат, али су ученици
за свој рад награђивани и првом, другом и
трећом наградом, наглашава директорка
“Стерије”. За овај ниво такмичења из
школа са територије Града Вршца било је
пласирано 5 ученика, а ученице Јелена
Јовановић са ментором Драганом Мохором
(ОШ“Јован Стерија Поповић“) и Марија
Секулић са ментором Наташом Вујичин
(ОШ“Вук Караџић“) освојиле су трећу
награду у категорији седмих разреда.

Митар
Митровић,
председник
Друштва педагога техничке културе
Србије, похвалио је школу домаћина
за организацију такмичења, заједно са
осталим колегама који су довели своје
ђаке на надметање код „Стерије“. То су
потврдиле и импресије које су учесници

такмичења уписали у Књигу утисака.
Митровић је, у име Друштва педагода
Србије, уручио директорки Бешлин
признање за успешну организацију
такмичења у коме је учествовало безмало
700 основаца.
Ј.Е.

ОШ „МЛАДОСТ“ УЧЕСНИК У ПРОЈЕКТУ „ПРЕДУЗЕТНЕ ШКОЛЕ“

ВРШАЦ ВИЂЕН ОЧИМА ДЕТЕТА

Основна школа „Младост“
изабрана
је
за
учесника
пројекта „Предузетне школе“,
у конкуренцији око 2.000
образовних
установа
у
Србији. Пројекат је подржало
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике
Србије, под покровитељством
Фондације Универекспорта. Уз
пригодан програм, подршку
ђака Музичке школе „Јосиф
Маринковић“,
ученици
ОШ
„Младост“
приредили
су
презентацију на којој су показали
шта су све урадили у оквиру
пројекта „Предузетне школе“, 15.
маја, у школском холу.
-Задовољни смо јер смо се
нашли међу 40 школа из Србије
које су учесници пројекта, каже
Татјана Јашин Мојсе, директорка
ОШ „Младост“. Ми смо се
одлучили да урадимо туристички
водич нашег града „Вршац виђен
очима детета“. Водича има много,
али с обзиром на то да су га
радила деца, није понестајало
идеја и креативности. Радили
смо и разгледнице, које су

предивне, као и обележиваче за
књиге. Те три ствари тренутно
су најпримарније у овом
пројекту. Како бисмо пројекат
реализовали, добили смо 1.270
евра, исплаћиваних у етапама.
Повратни новчани бенефит је
нешто што деци треба да покаже
да треба да буду адекватно
новчано награђени за оно што
раде. Недавно смо имали и
банковски час. Наше генерације
сусретале су се са банкама тек
када смо почели да радимо, а
сада су неке смернице да деца
треба да се едукују од малих
ногу. Уче се да знају да цене свој
рад, да сваки рад треба да се
наплати.
Након обуке у децембру
прошле године, пројекат је
почео да се реализује крајем
јануара. Ученици су били веома
заинтересовани за учешће у
пројекту, а подршку су пружили
сви запослени у ОШ „Младост“.
Данас смо желели
родитељима
и
нашим
суграђанима да покажемо шта
смо до сада урадили у овом делу

пројекта, истиче директорка
ОШ „Младост“. Сви ученици
од првог до четвртог разреда
правили су разгледнице Вршца,
а ђаци старијих разреда били
су заинтересовани за историју,
географију, српски језик. Помоћ
су им пружили ментори Данијела
Радосав Николић, професорка
српског језика, Весна Томић,
професорка географије, Наташа
Павловић Попов, професорка

историје, Александар Рељин,
професор информатике, Марио
Фијатовић, професор ликовне
културе. Била је укључена
и
стручна
служба,
затим
финансијски део рачуновођа,
велики део колектива био је
подршка реализацији пројекта.
Задовољство
је
било
обострано, како ученика, тако и
логистичког тима. На промоцији
су биле изложене разгледнице,

обележивачи за књиге и водич
„Вршац очима детета“, а ко је од
присутних пожелео, могао је да
купи нешто од тог материјала,
креативног, лепо осмишљеног,
који одише веселим дечјим
духом.
Према речима директорке Јашин
Мојсе, у најави је наставак пројекта,
као „Предузетне школе 2“.
Ј.Е.
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„МУЗЕЈИ ЗА 10“ ОВЕ СЕДМИЦЕ У ВРШЦУ
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ПРОГРАМИ ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У ВРШАЧКИМ ГАЛЕРИЈАМА

Манифестацији „Музеји за
10“, која се ове године одржава
од 14. до 20. маја, придружио
се и Градски музеј Вршца. Реч
је о националној музејској
иницијативи, највећој до сада
на територији Србије, која
се одржава четврту годину
заредом.
Манифестација
обухвата Међународни дан
музеја (18. мај), 14. Европску
ноћ музеја (19. мај), као и
Националну недељу музеја.
Ове године манифестацији
се прикључило још више
учесника него претходих
година: 75 музеја и сродних
институција, у 44 града,
односно места. Број учесника
је у константном порасту,
а
манифестација
сваке
године привуче око 200.000
посетилаца.
Бесплатни
програми
обухватају
читав
низ
изложби
и
пратећих активности у виду
презентација,
радионица,
дечијих
програма,
предавања, јавних разговора
и других садржаја. Улаз је
бесплатан током свих седам
дана.
Тема
овогодишње
манифестације
је
„Хиперповезани
музеји.
Нови
приступи,
нова
публика“. Хиперповезаност
је израз осмишљен 2001.
године како би илустровао
данашња
многобројна
средстава
комуникације,
као
што
су
директни
контакти,
електронска
пошта,
инстант
поруке,
телефон или интернет. Ова
глобална мрежа повезаности
свакодневно
постаје
сложенија, разноврснија и

интегрисанија. У данашњем
хиперповезаном
свету,
музеји се придружују овом
тренду. То је разлог зашто је
одабрана баш ова тема.
Током претходних дана у
згради „Конкордије“ већ су
одржани бројни програми,
међу којима и концерт
награђених ученика Музичке
школе „Јосиф Маринковић“,
бројне радионице за децу, као
и изложба „Кад смо упалили
сијалице?“ историчара Дејана
Чимбуровића.
У петак 18. маја у 10
часова у „Конкордији“ ће се
одржати музичка радионица
са ученицима школе „Јелена
Варјашки“, док ће у суботу
19. маја у 19 часова у истом
простору
бити
одржан
концерт Музичке школе
„Јосиф Маринковић“ под
називом
„Романтизам“.
У Музеју ће моћи да се
погледају о сталне поставке
„Вршачка хроника“, „Банатски

колаж“,
„Хладно
оружје
из збирки музеја“, „Паја
Јовановић – Нова поставка“,
као и гостујућа изложба
„Урош Предић: Орловат –
Беч – Орловат Повратна
карта“ уз стручно вођење
Сање Маровић, историчарке

уметности.
У суботу у 18 часова ће бити
отворена и изложба „Natura
banatica“, нова поставка
природњачке
збирке
Градског музеја у галерији
Апотеке на степеницама.

НОЋ МУЗЕЈА
Петнаеста Ноћ музеја у
Србији одржава се у суботу,
а овогодишња тема гласи
„Победе и победници“.
У организацији Културног
центра, у простору Дома
војске публика ће моћи да
погледа изложбу под називом
„Узроци и последице“ двојице
аутора – Милије Нешића и
Радивоја Радета Марковића,
који
негују
ангажовани
однос према друштвеним
процесима детерминишући
узроке
и
последице
друштвених неспоразума.
Мини галерија Културног
центра (Стеријина 62) је
резервисана за поставку
„Писма Хилде Дајч“ аутора
Александра Зографа, а у
Малој галерији публика
може погледати изложбу
фотографија
„Природа
Војводине“.
Омладинска
драмска
трупа
ће
се
представити
вршакој
публици изложбом костима и
фотографија и то у простору
биоскопа КЦ-а. Сви простори
биће отворени за публику од
18 часова до поноћи.
У „Салону код Порте“
Вршчани ће имати прилике да
погледају изложбу уникатних
лутки од полимерне глине и
других материјала „Банатске
виле Вршачких планина“,

У ОКВИРУ “НОЋИ МУЗЕЈА” У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ИЗЛОЖБА СЛИКА ЕМИЛА СФЕРЕ
“ХИЛАНДАР”

Градска библиотека Вршац у оквиру „Ноћи музеја“
организује изложбу под називом „Хиландар“ сликара Емила
Сфере.

Овај панчевачки сликар је до сада приредио 64 самосталне
изложбе, а учествовао је на више стотина колективних
представљања. Добитник је две награде октобарског
салона и војвођанске награде за сликарство за 2010. годину.
Активно се бави и представљањем дечијег стваралаштва
као и педагошким радом.
Отварање изложбе предвиђено је за суботу, 19. мај у 20
часова.
ауторке Данијеле Радека.
Дом омладине организује
изложбу слика вршачких
аутора где ће своје радове
представити млади уметници:
Владимир Предић, Милош
Калишки
и
Александар
Грујић.
Ноћи музеја у Вршцу
прикључили су се и ученици
Хемијско-медицинске школе
који приређују изложбу
„Победа различитости“, за
коју кажу да представља
симбиозу знања, умећа и
вештина кроз различите
садржаје.

Ноћ музеја представља
јединствен
културни
спектакл у више од 120
градова широм света, међу
којима је од 2005. Године и
Београд. Прва Ноћ музеја,
одржана у 5 београдских
музеја и галерија, успела
је да анимира више од
4.000 посетилаца, док је за
четрнаест година тај број
нарастао на невероватних
500.000 улазака у музеје на
скоро 200 локација у више
од 60 градова и места широм
Србије.
Т.С.

ПЕСНИК ДЕЈАН ИЛИЋ ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

СУСРЕТ СА ЛАУРЕАТОМ НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

У “Салону код Порте“ прошле
суботе је одржан сусрет са
Дејаном Илићем, лауреатом
Награде „Меша Селимовић“ за
2017. годину. Поред аутора, о
књизи су говорили и Марјан
Чакаревић, писац и Илија Бакић
књижевни критичар.
Илић је престижну награду
„Меша Селимовић“ добио за
песничку књигу „Долина Плистос“
(Повеља, Краљево).
- Поезија Дејана Илића у
низу асоцијативних кругова
и интроспективних покрета
поставља пред читаоца, помало

из другог плана, али ипак јасно, и
питање модерности. Досадашњи
песнички пут Дејана Илића могао
би се одредити као изграђивање,
односно стицање поверења у
језик и свет – рекао је Чакаревић.
Дејан Илић је рођен у
Травнику 1961. године, а од
1969. живи у Београду, где је
завршио студије италијанског
језика и књижевности. Објавио
је песничке књиге “Фигуре”
(1995), “У боји без тона” (1998),
“Лисабон” (2001), “Дунавски пут”
(2003), “Кварт” (2005), “Из викенда”
(2008) и “Катастар” (2013). Добио је

награде “Ђура Јакшић” и “Бранко
Миљковић”. Аутор је низа превода
савремених италијанских песника
(Ћезаре Павезе, Бартоло Катафи,
Ђорђо Орели, Валерио Магрели,
Умберто Фјори, Фабио Пустерла...),
Антологије новије италијанске
поезије“Тело и погледи”. Преводио
је и француске писце Жана
Бодријара и Филипа Жакотеа. За
преводилаштво добио је награду
“Милош Н. Ђурић”. Дуго је био
слободни уметник, а од скоро
је запослен на Филозофском
факултету у Београду.

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ЦРКВА СВЕТОГ ГЕРХАРДА НАЈВЕЋ

Удружење љубитеља старина “Феликс
Милекер” и “Вршачка кула” у овом броју
завршавају кратку причу о историјату још
једне изузетне знаменитости Вршца, Цркви
Светог Герхарда. Материјал је припремио и
обрадио господин Тамаш Фодор.
Ентеријер цркве богато је опремљен
изрезбареним
намештајем,
украшен
зидним и олтарским сликама, витражима и
скулптурама. Главни олтар израђен је 1863.
године у Бечу, у радионици уметничког
столара Јозефа Штадингера. Аутор олтарске
слике је Карло Гајгер. Споредни олтари
посвећени Светом Тројству и Светој
Породици израђени су 1869. године. Друга
два споредна олтара су из јужног Тирола и
потичу из 1915. године, а посвећени су Срцу
Исусовом и Срцу Маријином. Олтар Мајке
Божије, Мајски олтар из 1914. године, такође
је из јужног Тирола, из мајсторске радионице
Јозефа Рифезера. Слике су дело Карла Генца
и Антона Сирмајиа, а витраже је 1909. и 1912.
године израдио Јозеф Палко. За Вршчане
је најзначајнија слика десно од улаза која
приказује Вршац 1789. у последњем сукобу
са Турцима, на којој се виде браниоци града у
ратној опреми на челу са Јакобом Хенеманом.
Оргуље је 1915. године изградио Карл
Вегенштајн из Темишвара. Располажу са два
мануала са 32 регистра и 2500 цеви и сматрају
се највећим оргуљама у Банату. Нажалост,
данас нису у најбољем стању, а рестаурација,
коју уме да изведе веома мали број
стручњака, захтева велику суму новца... Сама
црква је веома акустична па се у њој често
организују концерти духовне и класичне
музике. Она представља средиште духовних
активности
Вршчана
римокатоличке
вероисповести, и може се слободно рећи
да се све налазило у сенци ове импозантне
цркве, чија је изградња имала велики значај
за дух и даљи развој града. Око ње је изграђен
низ улица са кућама које имају многе
неокласицистичке елементе и лепе фасаде са
„кибицфенстерима“ и свим оним што сведочи
о материјалном и духовном напретку Вршца.
Нажалост, зуб времена је у последње време
поново начиње, повремено са ње отпадају
делови фасаде па се пролазницима саветује
да по ветровитом дану пређу на другу страну.
Остаје нада да ће црква Светог Герхарда
поново да заблиста старим сјајем, и да ће још
дуго својом лепотом, складношћу и висином
да краси град над којим се надвија.
Крај
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UDVARNOK SZÜLÖTTÉT A NEMZETKÖZI SZENT-GYÖRGY LOVAGREND TAGJÁVÁ AVATTÁK

»Az avatás

Kesić Bogdant lovaggá
ütötték Kalocsán
A
rendszerváltás után számos olyan hagyomány
és régi szervezet jelentkezett, amelynek a magyar történelem szerves részét képezik. Így keletek életre az egykori középkori alapítású lovagrendek is, amelyek bár különbözőek, de egységes jobbító
céllal, régi erkölcsi értékek, lovagi normák, megőrzését tekintették céljuknak. A Nemzetközi Szent-György Lovagrend

„

Békés megyei
priorátus javaslatára
Lovaggá avatták az
elmúlt szombaton
többek között a
törzsudvarnoki
(Rogensdorf)
születésű, jelenleg
Nagybecskereken élő
Kesić Bogdan 9 danos
shotokan karate
nagymestert

1326-ban kelt Alapító Okirata
szerint I. Károly király (Anjou
Károly Róbert), valamint II. (Piast) Boleslaw toszeki herceg,
esztergomi érsek, és valamenynyi egyházmegyei érsek és
püspök pártfogó jelenléte
és jóváhagyása folytán, a
lovagok önkéntes társulásával, Esztergomban,
az esztergomi káptalan
előtt jött létre. A rend
első kancellárja Szécsényi Tamás nádor, erdélyi vajda, első világi bírája
Nekcsei Demeter tárnokmester, és első egyházi bírája Telegdi Csanád egri püspök lett. Célja A szegények,
védtelenek, elesettek védelmezője oltalmazója és támogatója, nemzeti ünnepeinek,
történelmi kutatásainak és hagyományainak őrzése, ápolása,
külföldön élő magyarok megsegítése.
A nemzetközi SzentGyörgy Lovagrend az idén Kalocsán tartott lovaggá avatási
szertartását a Nagyboldogaszszony Főszékegyházban. A lovag avatásra a meghívott vendégeket a reggeli órában először is a polgármesteri hivatal
dísztermében fogadták, majd
innen vonultak át a Nagybol-

»Kesić Bogdan

AHOL A HAGYOMÁNYOKAT ÁPOLJÁK ÉS ÉLTETIK

dogasszony Főszékesegyházban. Az ünnepi Szentmisét Dr
Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek és metropolita tartotta. A lovaggá avatás szertartását Moro Ákos nagyprior
végezte a megyei priorok segítségével. Ezt követően a Dr.
Huszár Pál nagyprior mondott
ünnepi köszöntőt. Az üdvözlő
beszédet a Lovagavatás és a
kitüntetések átadása követte.
A Békés megyei priorátus
javaslatára Lovaggá avatták
az elmúlt szombaton többek
között a törzsudvarnoki (Rogensdorf) születésű, jelenleg
Nagybecskereken élő Kesić
Bogdan 9 danos shotokan karate nagymestert. Kesić Bogdán 1946-ban született Törzsudvarnon az általános iskola négy osztályát szülőfalujában végezte el, édesapja
a helybeli mezőgazdasági szövetkezet igazgatója volt, édesanyja postásné. Később Nagybecskerekre költöznek, ahol
befejezi az általános iskolát,
majd az egészségügyi szakközépiskolát. Nyugdíjaztatásáig az egészségügyben dolgozott mint laboráns. Karate sporttal 1967-ben ismerkedik meg és a mai napig
nyugdíjasként is ezzel a
sportággal foglalkozik.
Kesić nagyon sokat tett
évtizedeken keresztül
a magyar karate sport
fejlesztéséért, szakmai munkával edzőtáborok tartásával és
több magyar nyelvű
szakkönyv megírásával járult hozzá a
magyar karate fejlődéséhez.
A mai időkben nagy
szükség van azokra a közös táborokra, találkozókra, amelyek a népek közötti
barátságot is erősíthetik. A
sport s benne a harcművészetek, kedvező helyzetben
vannak ezen a téren, csak
élni kell ezekkel a lehetőségekkel Kesić Bogdán ezt
ápolja. Az utóbbi években
többször látogat Békés megyébe továbbképzéseket és edzéseket tartani. A Lovagi kereszt
ékítményt Antal László Békés
megyei prior helyezte fel Kesić
Bogdan mesterre.
PRÉTZ ISTVÁN

MÁJUSFAÁLLÍTÁSOK
MUZSLYÁN
Muzslyán, Közép-Bánát legnagyobb magyarlakta
településén, többévtizedes hagyománynak örvend a
májusfaállítás.
Április utolsó napján a nyugdíjas-egyesületek és a RÉMUSZHagyományápoló Egyesület szorgos kezű tagjai, valamint a barátfalviak
már a délutáni órákban elkezdték díszíteni a májusfát. A fára a
virágokon, a nemzeti színű szalagokon és kendőkön kívül ital is került. A
májusfaállítás után néhányan felelevenítették gyermekkori élményüket
az esemény kapcsán. Másnap, május elsején a kora reggeli órákban
Babinszki Enikőnek köszönhetően trombitaszóra, Orbán István jóvoltából
pedig kancsikapattogtatásra ébredtek a partiak - a Felszabadulás utca
lakosai - , mely után felállították a többméteres májusfát, melyről ezúttal
sem hiányozhatott a partiak lobogója. Ezután elvonultak a Muzslai Petőfi
Sándor MME elé, ahol szintén Babinszki Enikő trombitaszóval invitálta a
falubelieket a májusfaállításra. A szokásoknhoz hűen a fiatalok és az idősek
a májusfákat körülállva táncolva énekelték el az alkalomhoz illő népdalokat.
BORBÉLY TIVADAR

MESEMONDÓ-ÉS SZAVALÓVERSENY AUSZTRIÁBAN

MUZSLYAI ÉS SZENTMIHÁLYI SZAVALÓK
SIKERE BÉCSBEN
Kiválóan szerepeltek a vajdasági szavalók az AMAPED - Ausztriai Magyar
Pedagógusok által április közepén Bécsben megszervezett „Mesemondóés szavalóverseny a Mátyás-király emlékév alkalmából” elnevezésű,
Kárpát-medencei szintű versenyen. A muzslyai Kormányos Ákos (általános
iskolás, felkészítője Kovács Jolánka) második díjas, a szentmihályi Nagy
Aurea(középiskolás, felkészítője Lukács Gabriella) pedig harmadik díjas lett.
B.TIVADAR

JUBILEUMOT ÜNNEPELT AZ AGAPÉ KIADÓ

Dr. Német László SVD püspök mondott homíliát az AGAPÉ kiadó 40. születésnapján

D

r. Német László SVD nagybecskereki püspök, a Szent
Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke mutatta be a hálaadó szentmisét
és mondott homíliát az Agapé
ferences kiadó fennállásának
és tevékenységének 40. évfordulóján, április 14-én. Főpásztorunk prédikációjából idézünk
részleteket:
Krisztusban kedves testvéreim!
Mi az igazság? Ezt a kérdést
szegezte Pilátus Jézusnak. Ez a
mindannyiunk számára jól ismert kis jelenet rámutat arra,
milyen fontos számunkra emberek számára az igazság. Az
igazság gondolata, annak keresése mindig is foglalkoztatta az
embereket, és Pilátus példáján
látjuk, még a politikusokat is.
Ma az igazság felőli kérdésünk átalakulóban van. Ma egy-

re gyakrabban már nem azt kérdezzük, hogy mi az igazság, hanem azt, hogy: kié az igazság? Ki
tudja legjobban megformálni és
bemutatni azt, amit igazságként
akar elhitetni az emberekkel. Az
igazság közlésében, annak formálásában nagyon nagy szerep
jut a tömegtájékoztatási eszközöknek, legyen az nyomtatott

sajtó vagy elektronikus hírforrás, avagy egyéb tájékoztatást
szolgáló médium. A különféle
lehetőségek és igazság formálások özönében ma egy külön
fogalom lett a fake news szóépítmény, amely annyit jelent,
mint nagy arányokban, néha világot átfogó méretekben megkísérelt tudatos félretájékoztatás.

Hogy miért kezdem az AGAPÉ 40. születésnapján ezekkel a gondolatokkal a prédikációt? Azért, mert az AGAPÉ kiadó kifejezett hivatása és küldetése, hogy kommunikáljon,
hogy igazságot tolmácsoljon és
továbbítson nyomtatott vagy
elektronikus formában. Az AGAPÉ kiadó tehát a tömegtájékoztatás, az igazság-keresés és
az igazság továbbadásának fontos területén működik.
De milyen alapokon is áll az
AGAPÉ kiadó, mint a katolikus
média egyik lényeges szereplője? Úgy gondolom, hogy az elmúlt 40 év megmutatta, hogy
az AGAPÉ Isten útjait járta/járja, Isten szolgálatában akarja a
kinyilatkoztatott krisztusi igazságot tolmácsolni a mindenkori ember számára.
Az Isteni igazság és szabadság fényében elmondhatjuk te-

hát, hogy az AGAPÉ arra hívatott, hogy úgy közölje a világgal
az igazságot, hogy az szabaddá
tegyen bennünket, és az isteni
igazság továbbadásával lehetőséget teremtsen arra, hogy növekedjen is szabadságunk. Ezzel a szolgálatával az AGAPÉ tökéletesen beilleszkedik az egyházi tömegtájékoztatási eszközök feladati körébe. Mert mire
is gondolok?
Ferenc pápa az év elején
megjelentette üzenetét a 2018as Tömegtájékoztatási Világnapra, melynek címe: Félretájékoztatás helyett a béke szolgálatában. Ebben az üzenetében a pápa olyan keresztény újságírást sürget, amelyik nem a
szenzációt, hanem az igazságot
keresi; a feltűnés hajhászása és
az erőszakos nyelvezet helyett
próbál alternatívát kínálni az
olvasóknak. A médiában dol-

gozókat arra buzdítja a Szentatya, hogy térjenek vissza eredeti küldetésükhöz és legyenek
az igaz hír, az örömhír őrei. A
hamis hírek célja, hogy megtévessze és manipulálja az olvasót. – mondja a pápa. Az ilyen
félretájékoztatások mozgatórugója gyakran a hataloméhség.
Mindannyiunk feladata ezért,
de különösképpen is a keresztény sajtó feladata, hogy feltartóztassuk ezt a hamisságot és a
krisztusi örömhírt hirdessük. A
Szentatya üzenete szerint az első nagy fake news-t, azaz hamis
hírt, a kígyó találta ki a paradicsomban. Fiúnak a képmása.
Az AGAPÉ immár 40 éve
dolgozik fáradhatatlanul azon,
hogy az igaz hírt, a Krisztusban
megismert örömhírt, a szeretet
szavát adja tovább.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 18. мај 2018.

1515

Традиција дуга више од 20 година

студенти из Румуније у посети
Привредној комори Војводине

Настављајући традицију дугу 21
годину, Привредна комора Војводине
(ПКВ), уз подршку Покрајинске
владе, и ове године организовала
је студентима и професорима са
Департмана за модерне језике
и књижевности са Филолошког,
историјског и технолошког факултета,
Западног Универзитета у Темишвару
дводневну посету ПКВ и значајним
културним и административним
институцијама у Новом Саду. Студенте
и професоре дочекали су председник
ПКВ Бошко Вучуревић ипокрајински
секретар за високо образовање и
научноистраживачку делатност проф.
др Зоран Милошевић.
Председник ПКВ Бошко Вучуревић
поздравио је студенте и професоре,

пожелео им добродошлицу и
представио рад ПКВ.
„ПКВ
је
место
окупљања
привредника,
односно
место
различитих привредних дешавања,
институција која својим радом заступа
интересе привредника. Исто тако,
ПКВ део својих активности усмерава
и ка едукацији својих чланица, јер је
улагање како уусавршавање знања
и вештина привредника, тако и
у образовањестудената једна од
најважнијих инвестиција“, рекао је
председник Вучуревић.
Испред Покрајинске владе и у своје
лично име, присутне је поздравио
ипокрајински секретар за високо
образовање и научноистраживачку
делатност, рекавши да су сви грађани,

најмоћнији мост који спаја нације,
културе и државе.
„Не можемо бити чланови Европе,
а да нисмо регионално повезани, јер
слобода кретања људи, роба и услуга
је императив на коме инсистира и
наш уважени домаћин. Ми заједно
са ПКВ организујемо и сајам ‘Наука
за привреду’, па је некако и логично
да ПКВ буде домаћин овим дивним,
младим људима. Без обзира шта
радили, ви ћете бити тај најважнији
мост који се гради између две културе.
Желим вам топлу добродошлицу
и да увек знате, да сте овде међу
пријатељима. Циљ ваше посете, јесте

да вам покажемо да, само са вама, има
смисла ово што ми радимо“, рекао је
Милошевић.
Испред
делегације
Западног
Универзитета
у
Темишвару,
домаћинима
се
захвалио
координатор ове студијске посете
проф. др Михај Радан истакавши
значај који студијско путовање у
Нови Сад има за студентеОдсека за
српски језик и књижевност.
Циљ студијских посета јесте
упознавање студената са културноисторијским знаменитостима земље
чији језик и културу изучавају.
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КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Два
ексклузивна
дуплекс
двоипособна стана у Вршцу, 67м2
и 76м2 за издавање или продају.
Потпуно нови, некоришћени.
Строги центар, Дворска 3, изнад
Рајфајзен банке, у дворишту.
Савремено опремљени, други
спрат, етажно грејање, клима,
телефон. Контакт 063 68 40 40
Продајем кућу у Гудурици,
Отона Жупанчића 34, кућа са
окућницом 27 ари. Тел. 061/ 21768-26
Продајем спратну кућу са
гаражом са плацем 700 м². Тел.
831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода,
струја, канализација, укљижена,
200 м², плац 5 ари или мењам
за Београд или Нови Сад. Тел.
064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту
са комплетном инфраструктуром.
Тел. 064/390-62-76
Продаје се приземна кућа
од 120 м², на плацу од 7 ари са
улазом из две улице Копаоничке
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30
На продају двособан стан 86
м² и два и по ланца земље, удара
у асфалтни пут Вршац-Влајковац,
потез Кевериш. Тел. 062/511-751
Продајем
пољопривредно
земљиште КО Уљма потес „Доње
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа,
76 ари и 28м², КО Уљма потез
„Велика бара“ (Локва) пар. бр.
3210/1, трећа класа, 57 ари и 55м²,
КО Павлиш потез „Белуцае“ пар.
бр. 1452, друга класа, 74 ари и
98м². Тел. 062/133-09-79
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 210 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/030-2111
Продајем
кућу,
Скадарска
66. Стамбени простор од 140
м², помоћне просторије 45 м² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99
Продајем стан од 46 м² у центру
Вршца (С. Немање) и издајем
гарсоњеру опремљену у центру
града. Тел. 061/249-11-61
Продајем или мењам за
Број
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Београд или Нови Сад спратну
кућу сутерен, високо приземље
и спрат, почетак Борачке улице,
200 м², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35
Продајем дворишну гарсоњеру
на Тргу Св. Теодора (поред
Комерцијалне банке) Тел. 062/582616
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м². Тел. 013/837-631и 064/280-58-62
Продајем стан 43 м² у центру
Вршца, реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље
у Великом Средишту. Земља се
налази близу карауле. Тел. 065/8837-420
Продајем једнособни стан у
центру површине 35 м² (соба,
кухиња, купатило, тераса) Хитно.
Тел. 064/23-55-436. Продајем
једнособан стан 43 м², приземље,
средина, Архитекте Брашована
8/2. Тел. 805-095
У Јанову на продају две
куће једна до друге са плацом.
Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 м², плац 44 ара (око
4.000м²) са воћњаком, лешником,
виноградом. Друга је викендица
са плацом око 3.000 м². Тел. 064/4565-919
Купујем стан од 60 до 70 м²,
предност Војнички трг. Тел.
060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински
решо, кухињске елементе, шиваћу
машину, дечији креветац и дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан
стан. Тел. 060/16-32-372
Продајем плац на мору
Сушћепан код Игала. Тел. 063/257823
Продајем
кућу,
изузетно
повољно, 11.000€ Кајмакчаланска
25, 10 мин од центра. Стамбени
део 77м², плац 438 м², комплетна
инфраструктура. Одмах усељива
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80
звати од 18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 м² на плацу
9 ари, ужи центар Вршца, близу
поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном
ул. Првомајска 115/б (преко пута
ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-60-13
Продајем
12
ари
са
виноградарском кућицом у потезу
„ Козлук-Мајдан“, десна страна
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210
Продајем кућу од 53м² са
помоћним објектима 121м², плин,
струја, клима, вода, канализација.
Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе.
Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са
свом инфраструктуром шири део
центра. Може замена или договор.
Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5
м² у Вршцу, приземни са нус
просторијама и гаражом, укњижен
без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/95770-76 и 066/570-40-00
Купујем
два
ланца
пољопривредног земљишта у КО
Вршац. Понуду слати на телефоне
013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру
града у Улици Гаврила Принципа.
Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“ и радијатор мало
коришћен. Тел. 064/375-94-59
Продајем кућу са две стамбене
целине у Скадарској 42. Паркет,
парно, клима. Тел. 064/917-47-77
Плац иза планинарског дома
„Широко било“ погодан за узгој
пчела,
викендицу,
воћњак,
ширина плаца 10 метара дужина
108метара. На плацу су дрва (липа
и багрем), пролази струја и вода.
Тел. 062/873-11-35
Продајем једнособан стан од
47 м² на Омладинском тргу. Тел.
063/420-017.
Продајем кућу, почетак Борачке
улице, три нивоа, 200 м², плац 5
ари, градска канализација, вода,
гас, 2 струјомера, или мењам за
некретнину у Београду или Новом
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор
површине 5,5х7 м од чврстог
материјала, подигнута на пашњаку
6. класе у површини од 10 ари,
уписана у КО Дупљаја у потезу
„Песак“, шума испред насеља
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и
064/149-94-20.
На продају спратна кућа са
свом инфраструктуром шири део
центра. Може замена или договор.
Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез

Широко било, на плацу од 12
ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и
060/5000-854.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом
центру Вршца, 97м2, на првом
спрату изнад Рајфајзен банке,
Дворска 3. Нов, подно грејање,
гранитна керамика, армстронг
плоче, клима, телефони. Идеалан
за агенције, бирое, ординације.
Контакт 063 68 40 40
Продајем пржионицу за кафу
комплетна, са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37
Издајем једнособан намештен
стан у центру, има централно
грејање, интернет, кабловску. Тел.
060/350-30-60
Издајем стан у Хемограду, 50 м²
комплетно намештен! Слободан
од 15. априла. Цена 100€ плус
трошкови. Тел. 064/823-93-13
Потребна гарсоњера у Новом
Саду за две студенткиње. Понуде
доставити на телефон 064-66 58
849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен
стан у Београду, у близини
Маракане. Тел. 062/403-127
Издајем двособан намештен
стан у близини ВМА у Београду.
Тел. 062/403-127
Издајем једнособан намештен
стан запосленој девојци у ул. Југ
Богдана. Тел. 064/186-52-44
Издајем намештен, потпуно
опремљен, трособан стан на
одличној локацији у Београду (код
Сава Центра) Тел. 064/246-08-32
Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за
магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем намештен, комплетно
опремљен трособан стан у
Београду, на одличној локацији,
код Сава центра. Тел. 064/246-0832.
Намештену
и
сређену
гарсоњеру издајемо на дужи
период, Омладински трг, преко од
хале Миленијум. Тел. 064/304-91-
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45 и 832-867.
Издаје се једнособан стан на
Омладинском тргу. Тел. 063/420017.
Издајем стан у кући, почетак
Борачке улице, засебан улаз,
засебан струјомер, озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57
и 011/2676-826.
Издајем намештен стан у
Београду, у близини ТВ Пинк. Тел.
062/403-127.
Потребна жена за негу и помоћ
у кући тренутно тешко покретној
особи. Тел. 060- 083-39-39.
Продајем двособни стан 51,5
м² у Вршцу, приземни са нус
просторијама и гаражом, укљижен
без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/95770-76 и 066/570-40-00
Издајем локал 35 м², Омладински трг,
иза Педагошке академије, повољно,
згодно за фризере и занатлије. Тел.
064/1704-999.

РАЗНО
Математика, помагање при
учењу, припреме за пријемне
испите. Тел. 013/2839-461
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99
Услужно
радим
дизајн,
припрему за штампу, слике по
поруџбини. Повољно. Тел. 069/6266-99 и 063/74-22-013
Радила бих по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
Продајем “Самсунг“ колор
телевизор исправан. Цена 30€.
Тел 065/571-49-63
Продајем стеге за стезање
цеви, за грађевинаре. Тел. 837-631
и 064/280-58-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631 и
064/280-58-62
Продајем половна, исправна,
балконска врата“Словенијалес“,
очувана са дуплим термо стаклом
и пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац, први
власник,
само
лицима
са
дозволом. Цена 100€. Тел. 064/12317-56
Продајем полован очуван
пиштољ
ЦЗ-99,дуга
деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200€. Тел. 064/12317-56
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
странбе велика појачања, дупло
дно (фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56
Продајем пластични спојлер
– дефлектор за кров аутомобила
за лакшу вучу ауто приколице и
мању потрошњу горива. Цена 30€.
Тел. 064/123-17-56
Продајем половну, очувану,

комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа 100,
са електроинсталацијом. Тел.
064/123-17-56
Продајем два половна очувана
лимена
поклопца
мотора
„бубрега“ и предњи лимени
блатобран од Piago vespe Px 200.
Тел. 064/123-17-56
Продајем спаваћу собу „Бети“
и пећ на чврсто гориво, шамотна
„Горење“. Тел. 805-095
Продајем
кауч,
бицикл,
хармонику,
пећ
на
дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме. Тел.
063/275-986
Продајем бојлер 10 л, фриз
стојећи, веш машину, тепихе,
бицикле, кауч, Симпо гарнитуру,
врата
унутрашња, дечји џип,
бебифон, пеглу за косу.
Тел.
065/80-31-606.
Продајем
изузетно
добро
очуван дечји креветац „беби макс“
за дете до 6 год. са душеком, кључ и
упутство за демонтажу и монтажу
истог, мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре од
120 л. Тел 806-527.
Продајем
ракију
од
кајсије, шљиве, грожђа и од
виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Дводелна
судопера,
комбиновани
креденац
за
трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два
сточића за телевизор, комода за
постељину. Тел. 061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“
цена по договору. Тел. 065/571-5014 или 013/835-105.
Продајем кровни носач за
кола, буре за нафту од 200 литара,
хеклане столњаке за астал. Tel.
837-124.
Продајем дечија колица, тепих
стазу, бојлер „Тики“, цреп. Тел.
069/869-63-71.
Продајем : 4 кауча, сто са 4
фотеље, ормане за одела, комп.
Сто, комоду, тепихе, пл. шпорет, 2
витрине, машину за шивење, веш
машину. Тел. 013/834-891.
Пекарска пећ за продају. Тел.
064/197-90-69.
Продајем очувану тракторску
приколицу, марке „ Ердевик“, тип.
3,3т. Тел. 064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор
томос, сто и столице, огледало
са ормарићима за купатило, туш
кабину, хармоника врата, витафон
и решо на плин. Тел. 065/803-1606.
Продајем шалоне 140х140,
шалони 220х140, прозор са вакум
стаклом 60х60, прозор 80х60 са
шалоном, тучану каду 90х90. Тел.
064/121-62-62.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин м2.Превоз
на адресу купца.Тел.062-437-236
Продајем
12
ари
са
виноградарском
кућицом
у
потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград
и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210.
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за
виноград и воћњак као о пчеларе.
Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.

Продајем
зидну
панел
грејалицу на струју. Цена 3.000.
тел. 060/740-12-10.
Продајем
фотељу,
лежај,
шиваћу машину, дрвени регал,
плински
решо,
електрични
шпорет комбиновани и кухињске
елементе. Тел. 064/186-52-44.
Купујем половну, исправну
мешалицу за бетон. Тел. 013/401210 и 060/74-01-210.
Косим и крчим траву са
тримером. Тел. 064/19-55-269.
Продајем четири бицикла
брзинца, три пони бицикла, кућу
у Југ Богдана 48, веш машину,
фрижидер, корпу за мерење
свиња, ауто приколицу. Тел. 01328-32-536.
Поклањам женку немачког
птичара стару 1,5 године,
вакцинисана и стерилисана. Звати
од 17 до 21 часова. Тел. 063-73-42609 и 060/73-42-609.
Продајем шпорет на дрва,
тучану пећ на дрва „Крека-весо“.
Повољно. Тел. 065/878-44-10.
Продајем потпуно нов котао на
чврсто гориво са косим ложиштем
25kw „УНИКО“ Ковачица, плус
пумпа. Под гаранцијом је. Тел.
062/80-46-504.
На продају цвеће лале, већу
и мању количину, преко 1000
комада
доносим кући. Тел.
013/837-631 и 064/280-58-62.
За продају веш машина„Горење“
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5
година стара, цена 100€, и „Обод“
Цетиње старије производње. Обе
потпуно исправне, као и машина
за сушење веша „Електролукс“
Немачка цена 50 €. Тел. 064/42906-14.
Уступам породичну гробницу
на Православном гробљу у Вршцу
– уз договор. Тел. 013/401-210 и
060/740-12-10.
Поклањам антибиотике сл.
Doksicilinforteca
dovicin
Тел.
064/917-47-77
Продајем
кауч,
дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали прозор
60х60 са шалоном два ТВ сочића.
Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа плам“
Врање 7 kw, коришћена у
добром стању. Цена 60 € . Две ел.
плафоњерке (руске производње
“Иколајн“) Тел. 064/456-59-19.
Продајем фрижидер, балоне за
ракију(обучени), кауч, викендицу

на ватинском путу. Тел. 806-158.
Продајем дечији креветац . Тел
065/540-53-90
Потребна жена за помоћ у
кући и око куће, неколико дана
у недељи у близини града. Тел.
064/448-49-678
Продаје се столарија са вакум
стаклом
и
алуминијумским
дихтлајснама,
столарија
је
половна и дрвена. Продаје се
шиваћа машина са постољем
“Хауман“. Може замена за огревно
дрво. Тел. 061/111-28-21
Продајем виолину и гоблене
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.
Продајем апарат за циркулацију
са свом пратећом опремом цена
6.000 дин. Sonic Pep 20BTE слушни
апарат са гаранцијом годину дана
мало коришћен, цена 10.000 дин.
Тел. 060/483-09-80 или 061/60496-46.
Биљни мелем „Станил“ против
шуљева, оједа и знојења ногу.Тел.
065/22-03-44.
Продајем
тракторску
приколицу марке „Ердевик“ тип
3,3 т, двострани кип, резервни
точак, уредна документација,
очувана и гаражирана, у Куштиљу.
Тел. 021/636-97-26.
На продају бојлер на струју 80
л. Поклањам лабрадора, стар
8 година, вакцинисан, чипован,
одржаван, због малог простора у
дворишту. Тел. 833-042 и 064/2805-881.
Помагала бих старијој особи.
Тел. 064/28-80-347.
Све
грађевинске
радове
(зидање, бетонажа, малтерисање,
кровне конструкције ...) изводим
квалитетно и повољно. Тел.
061/265-62-04.
Продаје се скутер piaggio
Hexagon 180 цм³, веома очуван,
2005. год. гаражиран, црвене боје
аутомацки мењач, мало прешо,
сервис урађен, ветробран, наслон
за седиште, аларм, церада. Хитно!
Тел. 064/510-50-66.
Осб плоче за подашчавање
кровова,цена
296
дин
м2.Тел.062-437-236
Хитно потребни мајстори за
сечу ораха. Тел. 064/390-62-76.
Hyundai Getz, 2003 годиште,
81120 км прешао. Запремина
1341, снага 60,30кw. 1999 еур. Број
седишта 5. Сива металик, први
власник.Тел: 060/0290-111

Дана 18. маја 2018. године навршава се годину дана од како је
престало да куца срце мога оца и деде

ЗДРАВКО ПОПОВ
1932 – 2017.

Драги тата много нам недостајеш.
Тужни смо што смо Те изгубили, а
срећни што смо Те имали.
Са пуно љубави чувамо успомену
на Тебе.
Твоји нај милији:син Бошко, снаја Рајна, унук Дејан, унука
Дејана, прије Љубинка и Јованка са породицом
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 29, 25. МАЈ 1979.

ЂАЦИ - ВОЈНИЦИ СУ СПРЕМНИ

На дан победе – 9. маја, на Вршачком брегу (у близини
Планинарског дома) одржано је велико такмичење ђака основних
школа и школе заједничког образовања „Браћа Стефановић“ у
теоријском и практичном показивању области одбране и заштите.
Реч је о приказу научених вештина у извођењу орјентационо тактичких маршева, у коришћењу система веза, у пружању прве
помоћи, у руковању наоружањем, у организовању логоровања
на непознатом терену итд. У оквиру такмичења, којим су биле
обухваћене екипе из тринаест основних школа и Школе „Браћа

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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 (123)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVII ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Стефановић“ одржана су и квиз надметања везана за 60-годишњицу
КПЈ/СКЈ, Синдиката и СКОЈ-а.
„Ова манифестација знања и вештине младих била је
организована у оквиру обележавања 30-годишњице увођења у
школске програме предмета одбрана и заштита“ – каже нам Милош
Петровић, један од руководилаца мајског такмичења на Вршачком
брегу. И Без обзира на то што је тога дана време било веома лоше,
манифестација- којом је било обухваћено око сто четрдесет ђака - у
потпуности је успела.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 29, 25. МАЈ 1979.

НАПРЕДНО ОРЈЕНТИСАНИ
„ПОГЛЕД“

Нема никакве сумње, традиција вршачке штампе је изузетно
богата, међутим, још увек недовољно истражена и систематизована.
Доказ за то пружио нам је у међувремену и наш читалац Миодраг
Бавански из Вршца, дипломирани правник, до одласка у пензију
заменик јавног правобраниоца.
У периоду од 1. фебруара до средине септембра 1934. године
излазио је у Вршцу недељни лист „Поглед“. Тираж му је био 500
примерака, а штампан је у ондашњој приватној штампарији Паје
Стефановића, који је то радио бесплатно, користећи при том и свој
папир.
Гласило су покренули чланови овдашњег Студентског клуба, а на
чели уредништва - као уредик – налазио се Миодраг Бавански.“
„У натписима које је „Поглед“ објављивао бавили смо се
проблемима општине, а посебно радом њених органа. Био
је то независни лист - каже нам Бавански - који је често веома
оштро критиковао неке општинске одлуке и практична решења.
У духу, било је то народно гласило, тако да сам ја као уредник
три пута одговарао по тадашњем Закону о штампи. Поводи су
били објављивање критичких написа у вези са радом ондашњег
градоначелника Светолика Јовановића. Шта више, лист је често
био цензурисан. Чинио је то лично тадашњи предстојник вршачке
полиције...“

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Елибертација - Из живота овдашњих конфесија - Школство, граматикална се школа обуставља, а оснива
богословија, разреди основне школе умножавају се - Здравствене и хуманитарне новине - Преглед
земљорадње - Виноделство напредује - Земљорадња - Сточарство - Свиларство - Занати - Трговина Друштвене прилике - Несретни догађаји
30. априла 1838. држао је
овде каноничку визитацију
чанадски
владика
Јосиф
Лоновић. Записник вођен том
приликом, пружа нам ова дата:
Вршачка парохија, која тада
није имала филијале, бројала је
6783 католичке душе, школске
деце у добу од 6 -12 год. било
је 713, наиме 411 дечака и 302
девојке, миропомазало се 1705
особа 1).
У одсеку овога времена
знатно је ојачала и овдашња
јеврејска општина. Ма да су
само они Јевреји могли да
набављају домове у Вршцу,
којих су породице још пре
1792. биле овде настаљене
, и мада су могли додуше
изучавати поједине занате,
но занат извршавати не
смедоше, опет се њихов број
помножио досељавањем. У 3.
деценији саградише синагогу,
коју још и сада употребљавају
и основаше за њихову децу
нарочиту школу. Но тада су
вршачки Јевреји још били само
подопштина
тамишградског
рабината.
Школство је претрпело
осетљив удар одмах у првим
годинама. Год. 1819. разрешила
је штатхалтерија у Будиму
постојећу ваљану граматичку
школу, јер општина није била
у стању да покаже нарочити
фонд од 60.000 фор, од којих би
интерес подмиривао издатке
око издржавање школе 2). Па
и трудба мађистрата, да се
год. 1822. укинута новосадска
гимназија за Вршац придобије,
остала је безуспешна. Вршац
у оном добу није више добио
средњег завода, испомагало
са приватном наставом, којом
су се бавиле неке особе у
предметима 3. Ђимназијалне
класе 3).
Год. 1835. осуђен је и

покушај становништва
да оснује ђимназију.
Ради оснивања фонда
почели су у споразуму
са мађистратом овд.
грађани Криштов Бауман,
Андрија
Михајловић,
Михајло
Семајер
и
апотекар Јосиф Херцог
да уписују добровољне
прилоге, што је таквог
одзива имало, да је
за кратко време било
уписано 16.000 ф. сребра.
Од прилога имали су
дотични да плаћају само
годишњих 6%; главница
пак да остане у рукама
њиховима. Но извршење
овог подузећа спречио је
неко, који не беше мањи
већ владика Рајачић 4).
На основу највише
одлуке од 17. децембра
1820.
основана
је
овде
ради
образовања
православног свештенства за
вршачку дијацезу владичанска
клерикална школа, на којој
се
предавали
придворни
калуђери 5).
У погледу основне школе,
нарочито немачке, имамо из
овог времена да прибележимо
знатан напредак. Још 1821.
год. закључио је мађистрат, да
се отвори још један 4. разред
због великог броја ученика. У
исти мах изведена је подела и
по сполу, те је одређен један
разред само за девојке 6). И за
Србе је закључено да се отвори
још један 4. разред, а место му
је означено у Чукур-мали 7).
Пошто је било на Немачкој
страни 900 ученика, виша власт
је одмах потврдила учитеља
за 4. разред; но не беше тако
на српској страни. Немачка
школа која је имала карактер
„традиционалне
школе“,
узела је била карактер главне

1.) Chr. Baumaun´sche Aufzeichnungen, str. 30 i 31.
2.) Економска седница од 26. априла 1820.
3.) Записници екон. седнице из периоде од год. 1822 – 1848.
4.) Chr. Baumaun´sche Aufzeichnungen, str. 35
5.) Др Е. Радић: Die Verfassung or.-orth. Serb. Kirche , str. 196,197.

школе, те се зваше „Вршачка
римокатоличка краљ. главна
народна школа 8).
1. новембра 1822. отворена
је на српској страни нарочита
грчка школа 9), заузимањем
овде
станујућих
грчких
трговачких породица, које су
скоро сву трговину у рукама
имале, како према Пешти и
Бечу, тако према истоку, са
чега је онда сваком трговцу
нужно било грчки знати. Но ова
школа није се дуго одржала, јер
није добила тражену помоћ од
коморе.
1823. год. наилазимо на
немачкој страни на прве
трагове повторне наставе, јер
су тада сви занатлијски шегрти
морали да долазе недељом
и свецима на „ повторање
веронауке“, иначе није могао
ни један постати помоћником
10). Већ 1831. год. преобразили
су ту „веронауку“ у редовну
повторну наставу, коју је
обављао учитељ 3. разреда 11).

6.) Економска седница од 4. децембра 1821.
7.) Ibidem
8.) Економска седница од год. 1822.
9.) Записници екон. седнице из периоде од12. маја 1823.
10.) Записници екон. седнице из периоде од 14. јануара 1823.
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ВЕЛЕМАЈСТОР ПРОБЛЕМСКОГ ШАХА, МАРЈАН КОВАЧЕВИЋ, БИО ЈЕ ГОСТ ВРШЦА

„О ШАХУ И ПРОБЛЕМСКОМ ШАХУ,

Вршац са шаховском традицијом, која
датира од прве половине XИX.века, имао
је част да 12.маја угости велемајстора
проблемског шаха Марјана Ковачевића,
дипл.психолога, човека, који у низу
непрекидно учествује на 41 светском
првенству проблемског шаха, једном од
седморице људи у свету, са двоструким
ФИДЕ титулама, велемајстора у решавању
и велемајстора у компоновању шаховских
проблема
У згради Магистрата, изграђеној
1860г. у неоготском стилу, у свечаној
сали осликаној крајем XiX.века, под
покровитељством града Вршца, а у
организацији Удружења грађана за
неговање шаховске традиције, одржана
је шаховска трибина посвећена Марјану
Ковачевићу. Према писању вршачке
штампе од пре више од 90 година,у истој
сали је износио своје утиске са путовања
по свету својим суграђанима, први српски
шаховски велемајстор, шаховски Магелан
и амбасадор шаха Бора Костић.
Госте и посетиоце шаховске трибине
поздравио је помоћник градоначелника
Дејан Сантрач и члан градског већа
велемајстор Бобан Богосављевић. О
угледном госту, говорио је Драган Крагић,
а медијатор трибине био је Драган
Гавриловић.
У врло интересантном излагању,
Ковачевић је говорио о проблемском
шаху и у анегдотском стилу о легендраним
шахистима, које је сретао: Корчноју,
Глигорићу,
Ботвинику,
Смислову,
Таљу, Фишеру, Спаском, Матуловићу,
Матановићу, Љубојевићу, Смедеревцу и
др.
Врло добар контакт са посетиоцима
остварен је путем демо шаховске табле, на
којој је демонстратор постављао познате
проблеме из богате стваралачке колекције
Марјана Ковачевића, а посетиоци су се
показали као добри шаховски зналци и
углавном успешно решавали постављене
шаховске проблеме.
Такође, наш гост је био и вишегодишњи
председник
Друштва
проблемског
шаха Србије, интернационални мајстор
ФИДЕ
у
шаховској
композицији
Борислав Гађански, који је дошао из
Зрењанина, да активно учествује у раду
шаховске трибине, на којој је говорио о
најпознатијим светским велемајсторима
проблемског шаха, који су сви до једног
остварили
сјајне
професионалне
каријере, а тек потом су се истакли и као

Фото: Влада Стајић

СЛАВНИМ ШАХИСТИМА И ВЕЗИ
ТЕНИСА И ШАХА-СВЕ ШТО НИЈЕ
ОБЈАВЉЕНО У ШТАМПИ“

изузетни велемајстори у проблемском
шаху. Примери су наш покојни дипл.
инж. технологије, Милан Вукчевић,
изузетан велемајстор проблемског шаха,
који је отишао у Америку, где је његов
професионални тим био кандидат за
Нобелову награду из хемије, па Енглез Џон
Нан, који је био најмлађи уписани студент

математике у 400 година дугој традицији
Оксфорда и др.
За посетиоце је било посебно
интересантно излагање Ковачевића о
вези тениса и шаха, где је изнео врло
интересантну
упоредну
аналитику.
Квалитет његовог писања о тенису
посетиоци су поредили са легендарним
Мирославом Радојчићем, који је писао
сјајне извештаје са тениских терена широм
света, такође као новинар у Политици.

ПЕСНИЧКИ ПОРТРЕТ АДАМА ПУСЛОЈИЋА У
ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ПЕСНИК КОЈИ
ОДОЛЕВА СВИМ
ОГРАДАМА

У Градској библиотеци приређено је књижевно вече
под називом „Песнички портрет Адама Пуслојића“.
Поред аутора, пред вршачком публиком су говорили и
песник Братислав Р. Милановић, в.д. директора Градске
библиотеке Весна Златичанин и Сања Вукелић, уредница
књижевног програма Књижевне општине Вршац.
Адам Пуслојић је прошлогодишњи добитник Награде
„Васко Попа“ за најбољу песничку књигу „Somnabulia
Balcanica“.
- Када сам добио у Вршцу Награду „Васко Попа“, рекао
сам у шали, а можда и у збиљи, да најмање захваљујем Васку
Попи, јер је могао ту награду да ми да и раније. Касније ми
је уважени професор и преводилац руске књижевности
Миодраг Сибиновић рекао, као да ја то не знам: „Знаш ли
ти шта је Награда „Васко Попа“?! То је Нобелова награда
у малом!“. Дакле, суштински гледано, ја сам нобеловац –
шаљиво је закључио Пуслојић, говорећи у Вршцу.
Милановић је истакао да је Пуслојић увек био аутор
којег није било могуће ставити ни у једну ограду, калуп,
мапу или мејнстрим.

На крају ове шаховске трибине,
коју су посетиоци оценили као веома
успешном и шаховски специфично
занимљивом, председник Удружења
грађана за неговање шаховске традиције
Вршца, захвалио се господи Ковачевићу
и Гађанском на учешћу на овој шаховској
трибини и уручио им чланске карте, као

почасним члановима Удружења. Сигурно
је да ће се сви учесници ове шаховске
трибине и угледни гости и посетиоци,
радо сећати овог заједничког дружења,
које се претворило у спонтане и срдачне
разговоре, у сагласју са познатом
шаховском максимом „Генс уна сумус“, која
је исписана на споменику Боре Костића у
центру града.
У току припрема за одржавање
шаховске трибине, било је врло необично,
да током разговора са грађанима Вршца,
ни један од позваних није никада чуо за
Марјана Ковачевића, човека са 43 светске,
европске и олимпијске медаље, од тога 16
златних, два пута освајача светска купа,
20 пута национални првак и актуеног
светског првака у шаховској композицији,
човека који од друштва нема никаквих
личних признања, награда, који никад
није имао пријем код било којег
државног органа, а свуда по свету је
са поносом врло успешно наступао
екипно или појединачно под
заставом и именом Србије. Удружење
грађана за неговање шаховске
традиције Вршац је из тих разлога и
са поносом организовала шаховску
трибину, како би бар у граду шаха
упознали суграђане са занемареним
истинским великанима Србије.

Драган Крагић

- Имао је увек један поетички принцип, који је преузео
из надреализма, али који је и извирао из његове природе,
а који се зове аутоматско, перманентно писање – дадао је
Милановић.
Адам Пуслојић рођен је 1943. године у Кобишници
код Неготина (Тимочка Крајина, Србија). Школовао се у
Кобишници и Неготину. Апсолвирао је на Филолошком
факултету у Београду. Дебитује поезијом (1964) у
београдским „Видицима“ и у зајечарском „Развитку“, а
исте године објављује и прве преводе Никите Станескуа, у
„Видицима“. Прву збирку песама„Постоји земља“ објављује
1967, у „Видицима“, за којом су уследиле збирке: „Падам
ка небу“ (1970), „Идем смрти на подшишивање“ (1972),
„Негледуш“ (поема, 1973), „Религија пса“ (1974), „Бекство
у дактилографски вез“ (1977), „Плесме“ ( 1977), „Прелом“
(1979), „Дародавац“ (1980), „Окована уста“ (библиофилско
издање, 1982), „Капија на истоку“ (1987) итд. До најновијих
наслова „Сабране песме“ ( 2012, у четрири тома) и „Тајна
вечера у осмици“ ( 2105).
На румунском језику објавио је једанаест збирки
песама. Објавио је око 80 књига превода са румунског и
руског језика. Пуслојић је члан Удружења књижевника
Србије, и Удружења књижевних преводилаца Србије од
1969. Године, као и Српског ПЕН – центра. Почасни је члан
Академије Румуније од 1995. Године. Добитник је бројних
књижевних награда и признања у Србији, Румунији,
Италији, Немачкој и Македонији. Његове су песме у
преводу објављене у Румунији, Италији, Македонији,
Француској, Русији, Немачкој, Бугарској, Мађарској,
Малезији, Белорусији, Молдавији... Добитник је „Вукове
награде“ за животно дело и признања за трајни допринос
култури Србије, као и награда: „Милан Ракић“, у Румунији:
„Михај Еминеску“, „Лућијан Блага“, „Тудор Аргези“, „Никита
Станеску“.
Т.С.
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ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 27. КОЛО
Војводина 1928 - ОФК Вршац
Јединство (БК) - ЖАК		
Козара - Слога			
Будућност - Пролетер		
Раднички (К) - Јединство (НБ)
Раднички (С) - Слобода (НК)		
Младост (О) - Бегеј		
Полет - Кикинда 1909		

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

1.ОФК Вршац
2.Козара		
3.Слобода (НК)
4.Кикинда 1909
5.Младост (О)
6.Војводина 1928
7.Будућност
8.Јединство (НБ)
9.Јединство (БК)
10.Бегеј		
11.Раднички (К)
12.Раднички (С)
13.Пролетер (-1)
14.Слога		
15.ЖАК		
16.Полет

2
4
6
7
8
10
9
13
13
13
14
12
13
16
18
21

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

19
19
14
14
13
12
11
12
11
9
9
8
9
9
6
4

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

ОФК ВРШАЦ – КИКИНДА 3:0 (1:0)

ВРШЧАНИ У ВАНРЕДНОМ КОЛУ СЛАВИЛИ У ПЕРЛЕЗУ

КОРАК БЛИЖЕ ТИТУЛИ

ВОЈВОДИНА (ПЕРЛЕЗ) - ОФК ВРШАЦ 2:3 (0:0)

63
61
49
48
45
41
40
38
36
32
31
31
31
29
21
14

Перлез, судија: Немања Милосављевић
(Ковин), стрелци: Нинић у 48 из једанаестерца,
Калајџија у 66. минуту за Војводину, Тошић у
51, Војводић у 70. и Белић у 85. минуту за ОФК
Вршац
ВОЈВОДИНА: Магда, Јешић, Рудић (од 72.
Лазаревић), Срданов, Станојевић, Живанов,
Калајџија, Нинић, Малбашки (од 75. Дивнић),
Јухас (од 68. Кнежевић), Џајски.
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Лукић, Бељин,
Ранков, Радосављев, Војводић, Белић, В.
Благојевић, Барић (од 72. Радак), Тошић (од 80.
Јевтић), Балан (од 54. Станковић).
Голом Белића у финишу узбудљивог
меча у Перлезу Вршчани су остварили
победу која их приближава зацртаном циљу
ове сезоне, титули првака Војвођанског
истока. Изабраницима тренера Ненада
Мијаиловића предстоје две утакмице против
последњепласираних тимова (Полет, ЖАК)
а у последњем колу дочекују Младост из
Омољице. Најважније је што сами одлучују
о својој судбини, уколико остваре три
(очекиване) победе прославиће титулу првака
и директан пласман у Српску лигу Војводина.
У првом полувремену у Перлезу није било
погодака, али је своју одличну игру најавио

Тошић, када је у 3. минуту сам створио шансу
за погодак. Међутим, није био прецизан.
Друго полувреме није кренуло добро по
Вршчане. Војводина је дошла у вођство голом
из пенала, али је само пар минута касније
Тошић после одличне соло акције и продора
у казнени простор донео изједначење. У јеку
иницијативе Вршчана гости су организовали
одличан контранапад и поново дошли
до вођства. У 70. минуту у офанзивној
акцији у казненом простору непрописно
је заустављен Ранков, а једанаестерац је
извео Војводић. Његов ударац одбранио је
голман Магда, али је везиста ОФК Вршца био
присебан и одбијену лопту сместиоу у мрежу
за ново изједначење. У самом финишу меча
искусни Станковић је сјајно упослио Белића, а
најбољи стрелац Вршчана постигао је погодак
за велику победу свог тима. Тренер Ненад
Мијаиловић био је задовољан и резултатом и
игром своје екипе.
- Сјајна фудбалска представа у Перлезу ,
мислим да је публика могла да ужива у издању
обе екипе. Ми смо срећни што смо победили
сјајне домаћине, да је био другачији исход
не би било не заслужено. Овакве утакмице
враћају публику на стадионе.

Црвена звезда – БАК 		
Слога (БНС) - Борац (Ст) 		
Јединство (В) - Партизан (У) 		
Јединство Стевић - Војводина (С)
Југославија - Војводина (Цр)
Долина – Дунав 			
Раднички (Б) - Вултурул 		
Војводина (ЦЦ) – Стрела 		

2:3
0:1
0:1
9:1
0:1
2:1
5:4
0:1

1.БАК 		
26
2.Долина
26
3.Партизан (У)
26
4.Борац (Ст)
26
5.Стрела
26
6.Слога (БНС)
26
7.Војводина (Цр) 26
8.Јединство (В) 26
9.Вултурул
26
10.Војводина (С) 26
11.Раднички (Б) 26
12.Јединство Стевић 26
13.Дунав (-1)
26
14.Црвена звезда 26
15.Југославија
26
16.Војводина (ЦЦ) 26

4
4
5
5
9
11
11
10
13
13
14
12
12
13
18
17

3
4
3
5
5
3
5
8
4
4
3
6
6
6
3
6

УЉМАНИ САЧУВАЛИ ПОБЕДУ СА ДЕСЕТОРИЦОМ,
БЕЛОЦРКВАНИ У ФИНИШУ ДО ТРИЈУМФА

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ЈЕДИНСТВО (КАЧАРЕВО) 1:0 (0:0)

60
58
57
53
41
39
35
32
31
31
30
30
29
27
18
15

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 21.КОЛО

Уљма, судија: Миодраг Козловачки (Сефкерин), стрелац: Ненад
Обрадовић у 88. минуту
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Танасић, Добричић, Бану (од 90.
Живојнов), Николин, Тимић, Војнов, Радић, Колак, Обрадовић,
Богојевић (од 69. С. Јовановић).
ЈЕДИНСТВО: Лапић, Љајић, Момчиловић, Крстевски (од 84.
Басарић), Брковић, И. Пешовски, Трајчевски, Окука, С. Пешовски,
Златановић, Атанасов.
Ненад Обрадовић је голом у финишу утакмице срушио Качаревце
и донео Уљманима седму узаступну победу. На тај начин је Партизан
наставио трку за титулу у којој, за сада, заостају три бода за БАК-ом и
један за Долином из Падине.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) - БАК (БЦ) 2:3 (1:2)

Павлиш,гледалаца 200, судија: Игор Јајић (Панчево), стрелци:
Мајсторовић у 28, Којић у 71. минуту за Црвену звезду, Пауновић у
18, Милковић у 40. и 87. минуту за БАК, жути картони: Бобић (БАК)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић, Поморишац, Дрндарски (од 65.
Којић), Чејић (од 88. И. Јовановић), Делкић (од 46. Веселиновић),
Мајсторовић, Ратковић, Тадић, Пуцар, М. Јовановић, Гвозденов.
БАК: Илкић, Југа (од 37. С. Бобић), Ђуркин, Тимотијевић, Пауновић,
Д. Бобић, Милковић, Моторов, Радосављевић (од 75. Деспотовић),
Јарковачки (од 70. Драшкић), Анђелић.
У ефикснаој утакмици лидер је до победе стигао у финишу меча
другим поготком Милоша Милковића. Исход је могао бити другачији
јер су Павлишани створили велики број повољних прилика, али су
оне, на жалост њихових симпатизера, остале неискоришћене.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ИЗБИШТАНИМА САМО БОД У ДОБРИЦИ, МИНИМАЛАЦ
ПОТПОРАЊАЦА У КУШТИЉУ, ДЕБАКЛ ГУДУРИЧАНА
ДОБРИЦА - ПОЛЕТ (И) 2:2 (1:1)

Добрица, судија: Никола Грујић (Вршац), стрелци: Марков у 40,
Бокшан у 75. минуту за Добрицу, Јовановић у 22, Андрија Ранимиров
у 64. минуту за Полет
ДОБРИЦА: Милош, Шушић, Куља, С. Петров (од 53. Лоренц),
Грчић, Д. Петров, Марков, Тодоров (од 57. Бокшан), Станков, Јанков,
Лалић (од 27. Станисављев)
ПОЛЕТ: Љ. Илић, Дубичанин, Савић, С. Илић, Петровић, Ивановић,
А. Ранимиров, Димитријевић, В. Јовановић, С. Бранков, Бежановић
(од 71. Оморац).

ШЕВАЦ (КУСИЋ) - БОРАЦ (В. СРЕДИШТЕ) 1:0 (0:0)

КАРАШ (К) - ПОТПОРАЊ 0:1 (0:1)
Куштиљ, судија: Јован Субић (Вршац), стрелац: Миљан Јовановић
у 1. минуту
КАРАШ: С. Милојевић, Божана, Ђорђевић, Н. Милојевић, Флорин,
Сосдан, Мадић (од 46. Борка), Бошковић, Иримија, Вину, Стефановић.
ПОТПОРАЊ: Богош, Мунџић, Јоксимовић, Секулић, Јовановић,

Партизан (К) - Шевац
3:4
Ратар - Јаношик		
3:0
Караш (К) – Потпорањ
0:1
Хајдучица - Борац (ВГ)
7:2
Добрица – Полет 		
2:2
Виноградар - Будућност (А) 0 : 7
У овом колу слободан је тим: Борац (ВС)

Јованов, Лазин, Ћулибрк, Бихлер, Живојиновић, Ранић.
Потпорањ је у првом нападу дошао до победоносног поготка,
али је и после тога наставио са сигурном игром и рутински сачувао
тријумф.

ВИНОГРАДАР (Г) - БУДУЋНОСТ (А) 0:7 (0:3)

Гудурица, судија: Горан Шаин (Вршац), стрелци: Клабец у 13. и
22, Николић у 40. и 60, Комлоси у 66, Јовић у 73. и Милошевић у 83.
минуту
ВИНОГРАДАР: Митов, Батинић (од 46. Пуља), Станковић,
Јерковић, Мрдаљ, Фехер, Драгосављевић, Петровић, Богдановски
(од 23. Петковић), Вучковић, Хајдуковић.
БУДУЋНОСТ: Пећанац, Балаш, Србеску (од 64. А. Радивојев), С.
Радивојев, Алексин, Николић, Бајин, Б. Милошевић, Комлоси (од 70.
Ћурувија), Јовић, Клабец (од 64. М. Милошевић).
Гости из Алибунара су потврдили да су квалитетнији састав од
Гудуричана и убедљивом победом су наставили борбу за пласман
у врх табеле.

ФУ ТС А Л
ПОНОВЉЕНИ МЕЧ 22. КОЛА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

1.Полет 		
19
2.Потпорањ
19
3.Шевац 		
20
4.Будућност (А) 19
5.Ратар 		
19
6.Хајдучица (-3) 20
7.Добрица
20
8.Партизан (К)
19
9.Борац (ВГ)
19
10.Борац (ВС)
19
11.Караш (К)
20
12.Виноградар (-1) 20
13.Јаношик
19

12
12
12
10
9
9
8
8
8
8
7
4
2

Вршац, Градски стадион, гледалаца 400,
судија: Милан Габоров (Зрењанин) 7, стрелци:
Тошић у 33, Балан у 46. и Јевтић у 76. минуту, жути
картомни: Крачуњел (ОФК Вршац)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић -, Б. Благојевић 7, Лукич
7, Бељин 7, Ранков 7, Станковић 7,5 (од 73. Јевтић
7), Радосављев 7, Војводић 7 (од 46. Балан 7,5), В.
Благојевић 7, Крачуњел 7 (од 60. Радак 7), Тошић
7,5.
КИКИНДА:Вукобрат5,Надлачки6,Станковић
6, Ћирић 6, Кнежевић 6, Утржен 6, Спахић 6,
Кресоја 6, Красин 6, Ђукић 6, Црномарковић 6.
Играч утакмице: Александар Станковић
(ОФК Вршац)
Вршчани су у дербију кола одиграном у
суботу лако и убедљиво савладали Кикинђане
и за још један корак се приближили титули
првака Војвођанског истока. У 33. минуту ствари
је на своје место поставио искусни Станковић.
Центаршутом из корнера сервирао је зицер
Тошићу, а нападач ОФК Вршца је био бржи од
дефанзиваца Кикинде на првој стативи и лако
савладао лоше постављеног Вукобрата.
Тек што је почело друго полувреме у листу
стрелаца уписао се Сава Балан. Демонстрирао је
сјајну технику, после одличног пријема уследио
је дриблинг и савршено прецизан ударац у
голманов угао за вођство од 2:0. Трећи погодак
дело је још једног играча који је добио шансу
са клупе. Млади Јевтић је искористио
конфузију у задњој линији ривала, спретно
реаговао и поставио коначан резултат.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПФЛ ПАНЧЕВО 26.КОЛО

19
18
18
16
12
12
10
8
9
9
9
8
8
7
5
3
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4
3
3
5
3
3
3
2
2
1
1
3
1

3
4
5
4
7
8
9
9
9
10
12
13
16

40
39
39
35
30
27
27
26
26
25
22
14
7

ФОРУМ – МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО 3:3

Центар Миленијум, гледалаца 200, судије:
Радојичић (Инђија), Алексић (Београд),
стрелци: Богдан Миловац у 5, Богдановић
у 21. и 37. минуту за Форум, Урошевић у 28,
Средојевић у 29. и Петровић у 38. минуту
за Металац Колорадо, жути картони:
С. Миловац, Радак, Јанковић (Форум),
Цветковић, Вукашиновић, Н. Петровић, Ј.
Петровић (Металац)
ФОРУМ: МОРАРИЈУ, БОГДАНОВИЋ, Б.
МИЛОВАЦ, С. МИЛОВАЦ, РАДАК, Јанковић,
Анђелковић, Везмар, Борковић, Рашић,
Радуловић, Мадић, Н. Богдановић.
МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО: ТЕОФИЛОВИЋ,
НИКОЛИЋ, ЦВЕТКОВИЋ, ВУКАШИНОВИЋ,
РОСИЋ, Средојевић, Петровић, Кољајић,
Урошевић, Петровић, Миланковић, Јеремић.

Поновљени
меч
последњег
друголигашког дербија зачеља завршен је
исходом који и Вршчане и Горњемилановчане
води у нижи ранг такмичења, а екипу Сопоту
оставља у лиги.
Форум је, после рововске битке у првом
полувремену и једине праве акције успео да
стекне гол предности када је Богдан Миловац
затресао мрежу гостију на асистенцију
Везмара.
Друго полувреме било је неупоредиво
занимљивије и узбудљивије а најава је био
погодак Богдановића на додавање Стојана
Миловца којим је Форум стекао предност
од 2:0. Гости су од тада заиграли рискантно,
без голмана, и ризик се убрзо исплатио. За
свега два минута Металац је успео да дође

до изједначења, Урошевић и Средојевић су
из одлично организованих контри погодили
мрежу Вршчана.
Финиш меча није био за гледаоце са
слабим срцем. После шестог прекршаја
играча Металца, капитен Форума Везмар
имао је у 33. минуту прилику да из казненог
ударца донесе предност свом тиму, али
је голман Теофиловић одбранио његов
шут. У 37. минуту најбољи играч утакмице,
Богдановић, после соло акције постигао је
гол какав се ретко виђа и довео Форум на
праг победе. Међутим, у следећем нападу
Металац је изједначио на 3:3 лепим голом
Немање Петровића. На две секунде пре краја
играч Металца Јовица Петровић играо је
руком, па је Форум имао прилику да из још
једног казненог ударца дође до тријумфа.
Одговорност је преузео Стојан Миловац,
али је голман Теофиловић одбранио и његов
ударац.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А

ВРШАЧКА КУЛА

2323

АТЛ Е Т И К А

ПАРТИЗАН УБЕДЉИВО СЛАВИО У ВРШЦУ ПРЕД 3.500 ГЛЕДАЛАЦА

ЦРНО - БЕЛИМА ТРИЈУМФ, И ВРШЧАНИ У
ЧЕТВРТФИНАЛУ ПЛЕЈ - ОФА

ВРШАЦ – ПАРТИЗАН НИС 59:108 (14:25, 15:21, 12:30, 18:32)
Гостовање црно – белих у Стеријином граду
изазвало је велико интересовање љубитеља
кошарке и рекордан број гледалаца у Миленијуму
ове сезоне, али кошарка није свима била у првом
плану. Поред окршаја на терену, битка се водила и
на трибинама, између две фракције симпатизера
београдског тима, који су више надметали ко ће
пружити гласнију подршку својим љубимцима него
што су гледали меч. Изузетне мере обезбеђења и
одлична организација утакмице домаћина дале
су резултат, полиција и обезбеђење су без грешке
одрадили посао и у Миленијуму и око њега, тако да
није забележен ни најмањи инцидент.
Партизан је победио у Вршцу, одиграо је утакмицу
силно мотивисан, у изузетно јаком ритму, уз врхунско
пожртвовање, тактичку дисциплину и маштовиту
игру са великим бројем атрактивних потеза.
Изабраници тренера Ненада Чанка практично до

ВРШАЦ – ПАРТИЗАН НИС
59:108 (14:25, 15:21, 12:30, 18:32)
Центар Миленијум, гледалаца 3.500,
судије: Маричић (КВ), Мрдак (БГ),
Стефановић (КВ)
ВРШАЦ: Ђерић, Пашајлић 2, Митровић
10, Радивојевић 2 (3 ас), Мунижаба,
Вељковић 1, Јововић 1, Узелац, Остојић 6 (5
ск, 2 ас), Момиров 14 (4 ск, 2 ас), Павловић
3, Ђорђевић 20 (10 ск, 5 ас).
ПАРТИЗАН: Вилијамс Гос 15 (4 ск, 10 ас),
Вон 7, Банџа 9 (3 ск, 2 ас), Аранитовић 3 (4
ск), Маринковић 16 (2 ас), Величковић 9 (4
ск, 5 ас), Пецарски 8 (6 ск), Андрић 11 (2 ск),
Чакаревић, Брима 14 (6 ск), Гагић 12 (10
ск), Шалић 4 (3 ск).

Одличана партија: Стефан Ђорђевић
последње секунде нису спуштали гас и на крају
стотком протутњали до заслуженог тријумфа.
Циљ је остварио и Вршац. Коло пре краја освојио
је четврто место у Б групи Супер лиге без обзира
на исход меча последњег кола против ГМП-а у
Железнику.

ФУ ТС А Л
ТРЕНЕР ФОРУМА НЕНАД ВАРАЂАН О БУРНОМ ЗАВРШЕТКУ ДРУГОЛИГАШКЕ СЕЗОНЕ И ПЛАНОВИМА

ФОРМИРАЊЕ ДРУГЕ ЛИГЕ НАЈБОЉЕ ШТО СЕ ДЕСИЛО ФУТСАЛУ У СРБИЈИ

Клуб малог фудбала Форум из Вршца
у својој дебитантској сезони у Другој лиги
Србије није успео да избори опстанак.
О свему што се дешавало ове сезоне за
“Вршачку кулу” говорио је тренер Ненад
Варађан.
Колико је померање термина
одигравања утакмице последњег кола, а
онда и понављање психолошки утицало
на екипу у самом финишу првенства?
- Што се тиче утакмице задњег кола
добро смо се спремили што се и видело,
не само тактички него и психолошки.
Када говоримо о понављању утакмице
искрено, мислили смо да до ње неће ни
доћи. Одлуку о понављању утакмице
добили смо после 5 дана од првог меча
и одрадили само пар тренинга. Мислим
да смо одиграли још бољу утакмицу
него претходну када смо убедљиво
победили, али нисмо имали среће.
Да ли по вама финиш првенства баца
сенку на изузетно занимљиво такмичење
у Другој лиги чије је формирање по
оценама многих стручњака било пун
погодак?
- Није добро то што се десило.
Понављање утакмице је преседан
какав код нас није забележен до сада.
Извесно да ће се у нашој лиги две
екипе фузионисати. Остаће једно место
упражњено и на тај начин ће Металац
остати у лиги а ми не, иако је у две
утакмице публика могла да види да смо
квалитетнији тим. Што се тиче саме лиге
то је нешто најбоље што се десило од
постојања у футсала у Србији. У прилог
тој констатацији иде чињеница да су се

поред Ивањице у Суперлигу пласирали
и Врање И Винтер спорт кроз бараж.
Победили су Пирот и Само право
Београд који су били прволигаши.
У једном тренутку Форуму се указала
прилика да се умеша и у борбу за пласман
у врх табеле. Који су узроци пада који је
уследио у даљем току првенства?
- Мислим да је то било само
привидно јер су екипе од 4. места па
до 10. завршиле сезону на једну победу
више, али ипак мислим да смо могли
да опстанемо. Кикс против Српске у 5.
колу нас је убацио у проблем који нисмо
успели да решимо до самог краја. У
другом делу имали смо 5 победа и само
један пораз код куће, али смо на страни

изгубили свих пет утакмица. То на крају
није било довољно да опстанемо.
Да ли је могућност да футсал играчи
буду уједно чланови и фудбалских екипа
добра за развој играча и за њихове
екипе?
- Ја сам на тим састанцима био
против да се играчима старијим од 21
године дозволи да играју и фудбал и
футсал зато сто је доведен велики број
играча већ искусних који су вероватно
у овом тренутку том клубу допринели
да оствари бољи резултат, али зато су
млађи добијали мању минутажу. Да
сам у праву показује и податак да се 90
одсто утакмица играло понедељком
из разлога да би ти старији играчи,
који играју за викенд велики фудбал,
понедељком
играли
за
футсал
екипе. Мислим да је неопходно да се
организује лига за омладинце, као што
је то био случај ове сезоне у Војводини.
Има довољно деце која би се бавила
футсалом, али наравно треба бити
стрпљив у раду и напредовању са њима.
Какви су даљи планови Форума, да ли
ће екипа и стручни штаб остати у истом
саставу и наредне сзоне или очекујете
промене?
- Мислим да ту неће бити неких
драстичних промена у стручном стабу,
а што се тиче саме екипе чекамо август
да званично видимо која смо лига. Ако
смо Друга вероватно ћемо остати сви на
окупу са још два - три озбиљна појачања.
Ако будемо трећа онда ћемо сигурно
подмладити екипу и дати јос већу шансу
младим играчима.

ОБАВЕШТЕЊЕ ВРШАЧКОГ АТЛЕТСКОГ КЛУБА

27. МАЈА 6.
“ВРШАЧКА ТРКА
УЗ СТЕПЕНИЦЕ”

Ове године „Вршачки атлетски клуб 1926“ у
сарадњи са Градом Вршац, Туристичким савезом
Града Вршца и Спортским савезом у недељу
27. маја 2018. године, а поводом градске славе
Светог Теодора Вршачког организује „6. Вршачку
трку уз степенице“ 2018, која и ове године има
међународни карактер.
Трка почиње изнад горњег паркинга Центра
Миленијум (улица Сунчани трг, 50 метара од
раскрснице са улицом Султане Цијук), након чега
ће се такмичари кретати улицом Сунчани трг до
раскрснице улица Сунчани трг- Милана ТепићаЛичка- Топовски пут- Мате Матејића, затим улицом
Мате Матејића до степеништа и Виле Брег, преко
раскрснице улица Топовски пут- Горанска и
горњег степеништа све до Цркве Светог Крижа где
се налази циљ трке.
Дана 27. маја 2018. године у времену од 10,
15 до 11, 15 часова горе наведене улице биће
затворене за саобраћај. Овом приликом молимо
грађане за разумевање, те да своје неопходне
потребе на наведеној траси обаве пре или после
овог времена.
Такође позивамо све Вршчане који су у
могућности да својим присуством дуж стазе бодре
такмичаре и тако покажу наше гостопримство.
Организациони одбор 6. Вршачке трке уз
степенице благовремено ће Вас обавештавати о
свим новостима везаним за трку.
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