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МЕШТАНИ ИЗБИШТА ОРГАНИЗОВАЛИ РАДНУ АКЦИЈУ

ЗАЈЕДНИЧКИМ ТРУДОМ ДО ЛЕПШЕГ СЕЛА

Житељи Избишта били су одлучни и сложни
да уреде своје село. Сакупили су се и прионули
на посао, а резултат ове заједничке радне акције
мештана био је за сваку похвалу. Акцију чишћења
организовали су и подржали Савет Месне заједнице
Избишта и градска власт. Акцијаше су обишли
Ненад Барош, председник Скупштине Града Вршца,
Милош Васић, члан Градског већа задужен за
заштиту животне средине, и Славиша Максимовић,
члан Већа који води ресор за рурални развој.
-Мештани Избишта заслужују сваку похвалу јер
су се окупили у великом броју да уреде своје село,
каже Милош Васић. Окупило се више од шездесет
мештана и успели су да очисте цео сеоски парк,
пограбуљају га, сакупили су сво смеће, уредили и
обновили цветне површине, а успели су и да очисте
пропусте испод мостића, као и да офарбају клупе и
рукохвате на мостовима.
Према речима организатора ове радне акције, у
парку је изграђено и игралиште за љубитеље малог

Учесници успешне акције уређења Избишта
фудбала којих има доста у селу.
Посета представника градске власти протекла је
у пријатном и пријатељском разговору са житељима
Избишта који су указали на актуелне проблеме.
Међу њима су, као и у осталим насељеним местима,

дивље депоније, које ничу и након уклањања. У
циљу санирања сеоских дивљих депонија, било је
речи и договора о новим радним акцијама како би
се уклонило то смеће и још више улепшало село.
Ј.Е.

ОПШТИНСКОМ УДРУЖЕЊУ ИНВАЛИДА РАДА ВРШАЦ

„ПАРАКВАД ВШ“ ДОДЕЛИО МЕХАНИЧКА КОЛИЦА

.

„Параквад ВШ“ уручио колица Удружењу инвалида рада
Акција “Сакупи хумани чеп“, коју је
пре пар година покренуло Удружење

параплегичара и квадриплегичара
“Параквад ВШ”, донела је још један
леп резултат. Реч је о механичким
колицима,
купљеним
продајом
пластичних
чепова,
које
је

“Параквад ВШ” доделио Општинској
организацији инвалида рада.
Драган Виторовић, председник
“Параквада ВШ”, уручио је колица
Ђурици Поповићу, председнику
Општинске организације инвалида
рада
Вршац,
у
просторијама

пензионера, у Стеријиној улици.
-Удружење “Параквад ВШ” купило је
нова механичка колица захваљујући
акцији “Сакупи хумани
чеп” у којој учествује
велики број грађана,
рекао је Виторовић.
Сакупљено је 900
кг
или
405.000
пластичних
чепова
различитих врста, боја
и облика. Желим још
једном да се захвалим
свим
суграђанима
који су се укључили у
ову нашу хуманитарну
акцију и сакупљали
пластичне чепове.
Виторовић
је
истакао да акција
добија
све
шире
размере, да се грађани
свакодневно придружују, а да је
куповина оваквог и сличних помагала
од средстава добијениих продајом
чепова, најлепши тренутак и резултат
хуманости свих учесника.
-Желим да вас поздравим и да се
захвалим у име Савеза инвалида рада

Војводине Општинске организације
Вршац и у своје лично име на овом
лепом гесту, рекао је Ђурица Поповић.
Добро је када смо
сложни и помажемо
једни другима. Ми
имамо три основне
организације, две у
граду, “Паја Јовановић”
и “Жива Јовановић”,
и једну у Избишту,
и ова колица ће
сигурно помоћи неком
од наших чланова.
Колица ће остати
овде у просторијама
Удружења и узимаће
их наши чланови на
коришћење
према
потреби, на одређено
време.
Према
речима
Виторовића, највреднији сакупљачи
чепова су најмлађи Вршчани, али за
сваку похвалу је и активност грађана
свих осталих генерација, до оних
најстаријих, пензионера.

Сакупљено
405.000 комада
односно 900
кг пластичних
чепова Све
више грађана се
укључује у акцију
„Сакупи хумани
чеп“ Удружења
„Параквад ВШ“

.

УЧЕНИЦИ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“ У ОБИЛАСКУ АЗИЛА ЗА ПСЕ

”КАКО МОГУ
ДА ПОМОГНЕМ
ЖИВОТИЊИ”
ЈКП „Други октобар“ у
сарадњи са Удружењем
чувара природног и
културног
наслеђа
„Лесовик“ организовало
је обилазак Азила за псе.
Азил је обишло 17
ученика првог разреда
О.Ш.
„Олга
Петров

Радишић“
у
склопу
радионице „Како могу да
помогнем животињи“.
Ово је само први
од обилазака Азила, а
током наредних недељу
дана и ученици осталих
основних школа обићи
ће напуштене псе.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца

Ј.Е.
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ФЕСТИВАЛ НАРОДНИХ ФАНФАРА „КОЛО ЈЕДИНСТВА” У ВОЈВОДИНЦИМА

ГРАД ВРШАЦ ПОДРЖАВА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
И ОБИЧАЈА
РУМУНА

У суботу, 19-ог Маја, мало село Војводинци
надомак Вршца, постало је центар окупљања
Румуна из српског и румунског дела Баната.
Разлог окупљања – прво издање Фестивала
народних фанфара у Банату, под симболичним
називом „Коло јединства”. Организатори
фестивала били су: Фондација „Протопоп
Траиан Опреа” из Вршца, у сарадњи са Домом
Културе „Ђорђе Кошбук” и МЗ Војводинци.
Фестивал се одвијао под покровитељством
Министарства за Румуне у расељењу владе
Румуније.
Овом приликом, мештани су организовали
две пратеће манифестације: „Фестивалска
гулашијада” и „Етнографска изложба народних
креација села Војводинци”.
Киша је спречила да се Фестивал одвија на
летној сцени у центру села, па је након поворке
фанфара, програм одржан у Дому културе.
Фестивал су увеличали својим присутвом
Њена Екселенција, Оана Кристина Попа,
амбасадор Румуније у Београду, Георге

Дину, генерални конзул Румуније у Вршцу,
Драгана Митровић, градоначелник Вршца,
Јон Чизмаш, председник Извршног виећа
Националног Савета Румуна у Србији, Ненад
Барош, председник Скупштине Града Вршца,
Дејан Сантрач, менаџер града, Алин Чишонеа,
секретар Амбасаде Румуније у Београду,
Теодор Цилан, проректор Универзитета “Аурел
Влајку” у Араду, Марчел Драган, генерални
секретар Националног Савета Румуна, владике
Емаинуел Тапалага и Моисе Ианеш, свештена
лица, Маршел Попа, преседник МЗ Војводинци,
Јонел Буга, директор ОШ“Олга Петров Радишић”,

Јон Магда, члан Националног Савета Румуна и
бизнисмен, као и многобројни представници
уметничких и културних друштава, одборници
месних заједница и представници села у којима
живе Румуни.
Након обраћања званица и организатора,
част да отвори Фестивал припала је
Његовој Екселенцији, Оана Кристина Попа,
амбасадорки Републике Румуније у Београду. У
име организатора госте су поздравили Данијел
Радуц, председник Фундације, и Сорин Ианеш,
заменик председнка и координатор Фестивала.
Обраћење наше градочелнице Драгане
Митровић и њен поздрав на румунском језику
изазвало је одушевљење и било пропраћено
аплаузима.
Програм су водили Елизабета Верчељан и
Адријан Царан из Војводинаца, а у програму су
учествовале три фанфаре из суседне Румуније
(Темишвар, Градинари и Мерчина), као и
једанаест фанфара из Војводинаца, Гребенца,
Ритишева, Долова, Банатског Новог Села,
Куштиља (две), Месића, Јабланке, Страже и
Селеуша.
Прво издање Фестивала било је
успешно. Организатори Фестивала надају се
континуитету, са циљем да доприноси очувању
традиције Румуна са ових простора.
М. Стратулат

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НОВА ПОСТАВКА ПРИРОДЊАЧКЕ ЗБИРКЕ У ЗГРАДИ „АПОТЕКЕ НА СТЕПЕНИЦАМА“

СВЕДОЧАНСТВО О ПРИРОДНОМ БОГАТСТВУ НАШЕГ КРАЈА

У оквиру традиционалне манифестације
„Ноћ музеја“ Градски музеј је проше суботе
организовао свечано отварање нове
поставке Природњачке збирке у згради
„Апотеке на степеницама“. Нову поставку
свечано је отворила градоначелница
Драгана Митровић истакавши задовољство
што ће Вршчани, али и њихови гости, после
неколико година поново бити у прилици
да виде једну од најстаријих и најбогатијих
природњачких збирки у Србији. Нова
поставка представљена је јавности и
захваљујући сарадњи са Заводом за заштиту
природе из Новог Сада чији су стручњаци
обрадили најзначајније примерке ове
колекције.
- Поставка нове Природњачке збирке
је још један од показатеља природног
богатства средине у којој живимо, и коју
имамо обавезу да сачувамо за будуће
генерације. Осим чињенице да је сврстана
у једну од најстаријих и најбогатијих у
Србији, јер се може се похвалити веома
ретким примерцима биљака и животиња из
различитих периода њиховог развоја, збирка
уједно има немерљив културно историјски
значај – нагласила је Драгана Митровић.

Збирка је наставла захваљујући Феликсу
Милекеру, који је од преузимања дужности
кустоса Градског музеја Вршца 1882. године
предано, са пионирским жаром прикупљао
„старине“, фосилне остатке биљног и

животињског света, али истовремено радио
и на формирању колекције савременог
биодиверзитета.
Нарочито је интересантна изузетно добро
очувана збирка препарираних животиња,
настала крајем 19. и почетком 20. века,
захваљујући којој се иницијатори изложбе
надају да ће она постати омиљена управо
најмлађим посетиоцима.
- Град ће у договору са школама од
наредне школске године организовати ђачке
посете музеју, у оквиру којих ће деца свих
узраста, имати прилику да се упознају и са
овом збирком. Реч је о веома знанимљивој
поставци која сведочи о биодиверзитету,
и која им умногоме може помоћи у
савладавању наставног градива и научити их
о важности чувања животне средине у сваком
смислу те речи – изјавила је градоначелница
и додала да ће поставка бити доступна и свим
знатижељним суграђанима, као и туристима
којима је „Апотека на степеницама“ једна
од незаобилазних знаменитости приликом
сваке посете нашем граду.
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ЗАКАЗАНА ДВА ЗАСЕДАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ВРШЦА ЗА ПОНЕДЕЉАК 28. МАЈ

ДВЕ СЕДНИЦЕ СВЕЧАНА И РАДНА
Ненад
Барош,
председник
Скупштине Града Вршца, заказао је
две седнице за понедељак, 28. мај. У
девет часова почеће свечана седница
која ће нa дневном реду имати само
једну тачку: Доношење Одлуке о
додели јавних признања у 2018.
години. Реч је о Награди за животно
дело и Повељама Града Вршца за
ову годину, које ће лауреатима бити
уручене на свечаности поводом
Дана града и градске славе Светог
Теодора Вршачког, 29. маја.

По завршетку свечане, биће
одржана и радна седница, а
председник Барош је предложио
десет тачака дневног реда. Највише
пажње изазваће доношење одлуке
о првом ребалансу буџета Града
Вршца за 2018. годину. Одборници ће
одлучивати и о давању сагласности
на текст Уговора о поверавању
вршења послова из области физичке
културе и културе у Граду Вршцу, са
програмом за период од 1. јуна до
31. децембра ове године.
На дневном реду биће и доношење
одлука о измени и допунама
Одлуке о постављању објеката на
површинама јавне намене, Одлуке о
такси превозу, о правима и услугама
у социјалној заштити у Граду Вршцу.
Актуелни
сазив
градске
Скупштине донеће решења о
именовању чланова Комисије за
доделу станова којима располаже
Град Вршац, као и Координционог
одбора за надзор над прикупљањем
и
коришћењем
средстава
општинског
самодоприноса
за
здравство.
Одборници ће разматрати и
доношење три Правилника. Реч је о
средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења
у области социјалне и здравствене
заштите, затим програме које
реализују цркве и верске заједнице,
а трећи Правилник односи се
на одобравање и финансирање
програма - пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана Града Вршца у области
спорта.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПОСТАВЉЕН СПОМЕНИК

55

У ЧАСТ НАЈВЕЋЕМ СВЕТСКОМ НАУЧНИКУ

У
Школском
центру
„Никола Тесла“ постављена
је спомен биста српском
великану, највећем светском
уму свих времена, научнику
и проналазачу Николи Тесли.
-Родила се идеја да
оплеменимо
овај
део
школског
дворишта,
а
пошто Школа носи име
великог српског научника,
одлучилим
смо
да
направимо и овде поставимо
бисту Николе Тесле, каже
Жељко Ивковић, директор
Школског центра „Никола
Тесла“. Аутор бисте је
академски вајар др Велимир
Каравелић, који је био
професор на Академијама
у Косовској Митровици,
Нишу
и
Крагујевцу.
Пројекат смо реализовали
уз помоћ донација, неко је
спонзорисао камен, неко
друге трошкове.
Допринос
постављању
споменика Николи Тесли у

Школском центру који носи
име овог великана, дао је
лично Вељко Стојановић.
-Допала ми се идеја и
пројекат сам подржао тиме
што сам донео блок мермера,
од око 250 кг, из рудника
Рушкица, из Румуније, каже
Стојановић.
На споменику је уклесан
датум рођења и смрти
великана, 1856-1943, као
и његова порука младима:
„Млади човек не треба
да жали ако нема милион
долара да би остварио неку
идеју. Мислити се може и без
милион долара, а мишљење
рађа идеје.“
У договору са ЈКП „Други
октобар“,
биће
уређен
простор око споменика
великом
научнику,
постављеном у дворишту
Школског центра „Никола
Тесла“.
Ј.Е.

НОВИ УСПЕХ ХОРА ВИСОКЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“

ЗЛАТНА МЕДАЉА НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ У БИЈЕЉИНИ

Хор Високе школе струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“ и Учитељског
факултета у Београду, наставног одељања
у Вршцу, под диригентским вођством
проф. Јасмине Столић, освојио је, по
други пут, златну медаљу са 98 бодова
на Међународном такмичењу „Мајске
музичке свечаности“.
Тачмичење на којем је хор из Вршца
освојио прво место у конкуренцији
женских и мушких професионалних и
академских хорова одржано је 12. маја у
Бијељини. На такмичењу је учествовало
преко хиљаду хорских певача, из Босне
и Херцеговине, Србије, Словачке,
Словеније, Хрватске, Турске и других
земаља, а хористкиње Високе школе,
аутентичним репертоаром и бројношћу
чланица хора, побрале су одушевљење
како жирија тако и бројне публике. Хор
тренутно броји око 70 хорских певача,

што их према речима многих, чини
јединственим у региону. Чланови жирија
били су познати и признати диригенти из
региона: проф. др Десанка Тракиловић, др
Драгана Цицовић, др Јелена Милићевић
Тракиловић, мр Младен Матовић и мр
Гордана Спасојевић-Стојановић.
Хористкиње Високе школе имале су
прилику да, након такмичења, запевају
на градском тргу са другим хоровима.
Велику
захвалност
хористкиње
и
диригенткиња изразиле су директорки
Високе школе доц. др Јелени Пртљага,
која континуирано прати и подржава рад
хора, те ствара прилике за одлазак на
хорска такмичења и музичке фестивале.
Тим путем хор Високе школе адекватно
представља како институцију, тако и град
Вршац и Републику Србију, на бројним
међународним такмичењима.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ САНДЕ РИСТИЋ СТОЈАНОВИЋ

„ЧЕТВРТИНА АПСУРДА“

Књижевна општина Вршац
представила је у уторак, 22. маја у
сарадњи са Градском библиотеком
Вршац у салону библиотеке
књигу Санде Ристић Стојановић
„Четвртина апсурда“ (Граматик,
2017). „Четвртина апсурда“ је
девета по реду збирка поезије
ове истакнуте песникиње. Четири
збирке поезије објавила је у
КОВ-у у периоду од 2007. до 2011.
године. На почетку програма
присутне је поздравила и пожелела
им добродошлицу Ана Крду,
председница КОВ-а. Модератор
програма била је Сања Вукелић.
Говорећи о својој поезији Санда
Ристић Стојановић упознала је
присутне љубитеље књижевности
са њеним књижевним почецима,
при чему је истакла:
-Поезију сам почела да пишем
са седам година, имала сам
већ тада своју свеску у коју сам
записивала стихове. Најзаслужнија
за то је моја мајка која је и сама била
даровита и добила је својевремено
као ученица шесте београдске

гимназије бројне награде за
поезију и прозу. У кући је моја
мајка имала бројне књиге поезије,
тако да сам већ у осмом разреду
основне школе ишчитала бројне
домаће и стране песнике. Највећу
наклоност сам имала тада према
поезији Бранка Миљковића и
Оскара Давича од наших песника, а
од страних према Паблу Неруди. У
првом разреду гимназије сам своје
песме послала у коверти Оскару
Давичу. Он ме је позвао телефоном
и рекао: „Ваше песме су дивне,
већ сам их дао да буду објављене,
а причаћу и за Радио Београд о
њима“. Сусрет са великим песником
и његова подршка учврстили су
моје опредељење и моју свест да ја
јесам песник.
Бројни познати песници су
Сандине песме препоручивали за
објављивање по часописима још у
њеним студентским данима. Веома
значајна је и њена сарадња са Петру
Крдуом који је био уредник четири
књиге Санде Ристић Стојановић
које је објавио КОВ.

Осим поезије значајан је и
ангажман ове ауторке у Естетичком
друштву Србије, објавила је низ
филозофских есеја у зборницима
Естетичког друштва Србије које
сматра упориштем у одбрани
уметности данас пред најездом
бројних концептуалних практичара.
Говорећи о субверзивности
уметности и поезије, Санда Ристић
Стојановић је рекла да заступа и
идеју о субверзивности уметности
и филозофије, чији је задатак
да са једне стране урушавају
невредности културног миљеа,
а да истовремено подржавају и
чувају вредности културног миљеа
чији су интегрални део. Ако се
отупи оштрица субверзивности
уметности доћи ће до доминације
невредности што урушава културу
у целини. Субверзивност уметности
је највише отупљена маркетиншким
механизмом, који своје порекло
има у 17. веку у Холандији када су
дела сликара почела да се вреднују
према томе колико је неко спреман
да плати за њих.

Санда
Ристић
Стојановић
рођена је у Београду 1974. године.
Дипломирала
је
филозофију
на Филозофском факултету у
Београду. Преводи поезију са
енглеског. Пише и објављује
приказе поезије (О. Давичо, П. Крду,
Б. Миљковић, Душко Новаковић
...). Подршку даје талентованим
песницима млађе и средње
генерације
пишући
приказе
њихове поезије. Била је уредник у
издавачкој кући „Белетра“ и главни
уредник књижевног часописа
„Ковине“ (КОВ). Објавила је низ
филозофских есеја у зборницима
Естетичког друштва Србије. Њене
песме и кратке приче објављене су

у бројним зборницима савремене
књижевности. Објавила је следеће
збирке поезије: „Ноћ је праштање
своје“ (Светови, 2000), „Свитање
је лет боје“ (КОВ, 2007), „Ноћи
наше, услуга“ (КОВ, 2008), „Тишина
разликује светлости“ (КОВ, 2010),
„Облачна птица“ (КОВ, 2011),
„Годишња доба речи“ (Адреса,
2012), „Измишљотина
ватре“
(Граматик, 2013) и „Четвртина
апсурда“ (Граматик, 2017). Један
је од четири аутора у заједничкој
збирци поезије „Из сенке стиха“
(Граматик, 2012). Члан је Српског
књижевног друштва, Удружења
књижевника Србије и Естетичког
друштва Србије.
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АНДРИЈА ЂОРЂЕВИЋ, АВИОМЕХАНИЧАР У СМАТСА ВАЗДУХОПЛОВНОЈ АКАДЕМИЈИ И ЈЕДАН ОД ПИОНИРА ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА:

АВИОМЕХАНИЧАРСКИ ПОЗИВ ЈЕ БРОЈ ЈЕДАН У СВЕТУ ЗАНАТСТВА

А

ндрија Ђорђевић
је по професији
авиомеханичар
и већ 33 године ради у
вршачкој Пилотској
школи, која је раније била
ЈАТ-ова, а од 2010. године
је под окриљем Контроле
летења Србије и Црне Горе
СМАТСА. Заволео је свој
посао, ради га одговорно и
са много љубави и сматра
да је његова професија број
један у свету занатства.
Осим као авиомеханичара,
Андрију многи знају и као
власника једног од првих
сервиса за бицикле у граду.
Овај је сервис прерастао
у породични бизнис. Већ
неко време фирму је
преузео средњи син Вук,
који одлучно трасира свој
професионални пут.

Од када је та љубав према
ваздухопловству, авионима?
-Још као млад, као дечак, волео сам
да гледам авионе који су надлетали наше
вршачко небо, не знајући ни ко су, ни
одакле су. Међутим, нисам имао неку
посебну вољу и жељу које су ме вукле да
дођем на аеродром, све до одлуке шта
ћу да упишем после завршене основне
школе. Ми смо тада имали оно заједничко
образовање, девети и десети разред и онда
је тек требало да одлучимо где и шта ћемо
даље. Мајка је желела да види мене или
брата у белом мантилу, а када сам ја, у шали,
рекао да ћу бити кувар, одустала је. Мене
је одувек некако вукла механика. У време
када сам се уписивао за авиомеханичара,
примали су по десет ученика сваке две
године. Конкуренција је била јака и то ме
је још више заинтригирало. Овим је путем
већ био кренуо мој комшија, две године
старији. Све се то мени веома свидело,
просто ми је бљеснуло пред очима, био сам
баш задовољан јер сам схватио шта желим.
Поднео сам све папире и конкурисао. Имао
сам доста добар просек, тако да сам био
четврти од нас десеторо на листи и успео да
се упишем.
Како је изгледало школовање за
авиомеханичара?
-Трајало је две године у Школи „Никола
Тесла“. Моји старији мајстори имали су
током школовања 3 дана школе, 3 дана
праксе, што је било јако добро и чини ми
се да ће нешто слично опет да се врати
кроз дуално образовање. Наш програм
био је такав да смо 4 дана ишли у школу, а
пети на праксу. После завршене две године,
постао сам авиомеханичар - ваздухопловни

техничар.
Да ли сте дуго чекали на посао?
-Имао сам среће да нисам много
чекао на посао. Запослио сам се одмах по
повратку из војске. Тражили су тројицу
авиомеханичара у тадашњој Пилотској
школи ЈАТ-а. Августа сам се вратио из војске,
а у октобру сам поднео папире на конкурс,
и 1. новембра сам почео да радим, 1988. И
од те године, радим у истој фирми до данас.
Мој први контакт са школом, био је
и први сусрет са аеродромом. Био сам
одушевљен, ван себе. Када сам видео те
авионе, из близа, па кад их још додирнеш,
нешто невероватно, предивно. Знао сам
да сам направио добар избор. У старту сам
заволео своју професију. И данас сам под
истим утиском. Волим свој посао.
Како је било у Пилотској школи у
време када сте се запослили?
-Ми смо били техничка служба, подршка
која је одржавала авионе што су се користили
за обуку полазника Пилотске школе
ЈАТ-а у Вршцу. Било је тридесетак авиона
у флоти, једномоторних, двомоторних,
елисомлазних. У међувремену смо
куповали нове, “пајпер чејене”, дошли

су из Америке, деведесетих година. До
2010. године радили смо само за потребе
Пилотске академије, јер било је много ђака,
доста посла и пуно летења дневно. Када се,
касније, то мало редуковало, увели смо да
ми у техници можемо да радимо и за треће
лице. Тако само почели да поправљамо
и одржавамо и приватне авионе, а када
смо, 2005, добили сертификат Европске
уније, кренули смо и са авионима из ЕУ.
Ми смо, практично, у Европској унији од те
године када смо добили дозволу за рад на
авионима из земаља ЕУ. То је велика ствар.
Долазили су неки нови авиони. Да
ли сте ишли на усавршавања за рад на
њима?
-За сваки нови тип авиона морали смо
да се школујемо. Ишли смо на полагање,
теорија и практично, испред Директората
цивилног ваздухопловства. Они су једини
били овлашћени да дају сертификате за
наш легалан рад, да имамо право потписа.
Има та основна лиценца да можеш да
приђеш авиону уопште и онда су нам ту
уписивали како смо и за које типове авиона
полагали. Школовања су била и у земљи
и у иностранству. Био сам више пута у

Немачкој, у Америци, у Грчкој, Аустрији...
Техничко одржавање авиона је врло
одговоран посао. Да ли је то велико
оптерећење при раду?
-Посао је изузетно одговоран, али ја га
радим са лакоћом, јер га волим и сигурно
ми због тога та одговорност не пада тешко,
не оптерећује ме. Сваки посао када се воли
и ради одговорно, никад није тежак. Овај
наш посао колеге и ја радимо вредно и
са много пажње, јер када авион полети, у
питању су и људски животи. Зато ниједан
авион не може да полети док га ми не
прегледамо и потпишемо да је све у реду,
а свој потпис мора да стави и пилот који ће
да преузме авион и узлети. За 33 године,
колико радим, било је и незгода, али, на

срећу, у малом броју. То се нерадо помиње,
али остаје као део искуства и, наравно, као
опомена да се још више поведе рачуна. Овај
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наш посао не сме да пређе у рутину, то је
неопростиво. Концентрација увек мора да
буде максимална. Иначе, код нас постоји
такозвана удвојена контрола. Ја сам после
полагао и за контролора 2002. године, исто
1. новембра. Имам звање ваздухопловно техничког контролора. Радио сам прегледе
после колега, када су они завршили свој
део посла. То је та дупла контрола у циљу
повећања безбедности.
Моје садашње радно место је
руководилац
линијског
одржавања,
једноставније пословођа, пошто место
ваздухопловно - техничког контролора
више не постоји.
У стицању нових знања и искуства, током
протекле 33 године, много су ми помогле
моје колеге. Међу старијим колегама са
којима сам почео да радим су Светозар
Бекић, Драган Секулић, Јосиф Капелер,
Дејан Живојнов, Милорад Путник... Сада
радим са колегама: шефом Јованом
Милићем, затим са Слободаном Кабићем,
Иваном Караиваном, Зораном Аничићем,
Александром Салапуром, Браниславом
Николићем, Огњаном Ташлићем.
Током протекле три деценије, колико
радите, Пилотска академија у Вршцу
мењала је име. Како је то било?
-Од када сам ја почео да радим, 1988, па
до 2010. била је то ЈАТ-ова Пилотска школа
и тада смо прешли у власништво Контроле
летења Србије и Црне Горе - СМАТСА. На
нашу радост, побољшан је ваздухопловни
рад и живот у Вршцу. Академија је годинама
пре тога почела да тоне, било је све мање
ђака, мајстори су одлазили у пензију, нисмо
примали нове... Много се тога променило
на боље од 1. новембра 2010. када смо
постали СМАТСА. Зановљена је флота са
осам нових авиона типа “цесна 172 С”, са
модерном опремом, за школовање ђака.
СМАТСА је уложила много и у објекте,
инфраструктуру, уздигли смо се на један
озбиљан, висок, квалитетан ниво Пилотске
академије, препознатљив не само код нас,
већ и у свету.
Свака професија има нешто чиме
човека везује за себе. Шта је то лепо у
Вашој професији?
-Све је лепо, од тога кад станеш код
авиона, додирнеш га, а он делује тако
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рећи и да сте један од пионира породичног
бизниса. Отворили сте, међу првима у
Вршцу, сервис за поправку бицикала. Какав
сте циљ имали пред собом и како је све то
кренуло?
Раније сам се рекреативно бавио
бициклизмом. Волео сам двоточкаше.
Када сам основао породицу, почело је
оно тешко време, деведесете године,
инфлација... То своје рекреативно дружење
са бициклом, покушао сам да искористим
као помоћ за нашу егзистенцију. Почео
сам да поправљам бицикле, 1990. и неке,
а после полако и да наплаћујем те своје
услуге. У почетку је то било мало, слабо, али
касније је некако кренуло, људи су почели
да се враћају бициклима, и временом је
то прерасло у озбиљнији посао. Почео је
да се шири тако да сам у њега укључио и
своје синове. Долазили су у радионицу да
ми помогну, да напумпају гуме, паркирају
бицикле, још као десетогодишњи дечаци.
Фирму сам регистровао 2000. године, када
је посао био већ мало озбиљнији.
Име фирме је сада Турбо бајк, на предлог
мог оца Зорана, он је кумовао. Његов први
предлог био је Турбо бајс, али смо после
мало кориговали у Турбо бајк. Бајк је
бицикл, а турбо - турбина као део млазног
мотора авиона, тако смо направили један
спој, објединили смо моје две велике
љубави.
Како данас послује сервис?
-Супруга и ја смо, овим сервисом,
трасирали пут нашем средњем сину Вуку.
Преузео је фирму, она се сада води на
њега. Сада је Вук главни мајстор и власник
сервиса. Ми смо му дали пецаљку, како кажу
Јапанци, а он сада нека учи да пеца. Почео
је врло озбиљно да ради тај посао као млад
човек, са 23 године. Вук прати трендове,
савремене технологије у бициклизму,
хидрауличне кочнице... није се „закуцао“
класичним бициклима, учи из дана у дан и
усавршава се.
Бранимир је одлучио да настави
образовање као студент, Вук има своју
фирму, а и Данило ће, када дође време,
пронаћи свој пут.
Имате ли неки хоби?
-Љубав према двоточкашима, то ми је
хоби од малих ногу. Уз бицикле, одувек
сам волео моторе, али нисам био раније у
могућности да га купим. Тек кад сам већ био
велики дечко, одрастао човек, купио сам

моћно, па док радиш на њему, до тога
када га видиш како се подиже у небо и
срећно се врати. Много волим свој посао.
Можда ће некоме деловати нескромно, али
авиомеханичарски посао је топ 1 занимање
у занатству, у мајсторству.
Како памтите своје детињство?
-Рођен сам у Вршцу, мени најлепшем
граду, 14. јуна 1968.године. Отац Зоран био је
трговац, сада је пензионер, а мајка Драгица
је радила као службеница у Културном
центру. Родитељи су ми, на срећу, живи и
здрави. Имам брата Александра, пет година
млађег. Зовемо га Бата, данас је успешан

приватник, ББ Канон, Кућа вина Раб... Каже
да сам му ја увек био узор, као старији брат,
али сада могу рећи да је он мени узор, као
предузетник. Увек смо се лепо слагали,
волели као браћа.
Када сте основали своју породицу?
-Моја супруга Снежана, девојачко
Радаковић, и ја почели смо да се забављамо
после пар месеци када сам дошао из војске
и почео да радим, априла 1989. Венчали
смо се 30. новембра 1991. године. Снежа
је по професији техничар продаје, ради
већ двадесетак година у ББ Канону. Имамо
леп и срећан брак. Претпрошле године
смо прославили 25 година заједничког
живота - сребрну свадбу. Имамо тројицу
синова. Најстарији Бранимир рођен је
1993, после годину дана добили смо Вука,
а најмлађи син Данило родио се 2005.
године. Они су наше узданице. Бранимир
студира информациону технологију на
Факултету у Зрењанину. Бранимир и Вук су
завршили средњу школу Школски центар
„Никола Тесла“ за машинске техничаре
за компјутерско конструисање. Данило
завршава шести разред. Он је успешан
џудиста, пропутовао је много земаља са
тим спортом. Иначе, Данило воли и музику.
Свира бубњеве. Иде у други разред Основне
музичке школе „Јосиф Маринковић“. Ми
га у потпуности подржавамо, као и осталу
двојицу синова.
Уз рад у Пилотској академији, може се

први мотор, пре петнаестак година. Тако да
имамо сада Кавасаки 750. Интересантно је
да је и моја супруга Снежа заволела моторе,
уз мене. Тако да нам је то сада заједнички
хоби. Волимо да отпутујемо мотором на
4-5 дана негде, до Сребрног језера, бања,
планина, да се мало одморимо, уживамо.
То нам је један прави издувни вентил,
који добро дође посебно у овим тешким
временима.
Шта Вам је у животу било најважније?
-Важно је да човек живи и ради
поштено. Како су наши стари одувек
говорили:“Оно што не желиш себи,
немој да радиш другоме“. То је нешто
што ме држи, обогаћује, нешто чега
сам се трудио да се придржавам
у животу. Најважније је поштење,
посвећеност послу, коректан однос
према другиа људима, то сам понео
од родитеља. Трудимо се да тако
васпитавамо и нашу децу Снежа и ја.
Јованка Ерски
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Прва жена адвокат у Вршцу,
пленила је својим ограомним
знањем правне науке, вечито
истраживала и целог живота учила.
Њене особине су биле огромна
енергија,
велика
способност
организације,
поштење
и
правдољубивост. Борац за правду
увек на страни малог човека да га не
одувају ветрови неправде и људске
похлепе.
Лепа,
интелигентна,
емоцијално
и
рационално
прецизна,
перфекциониста
у
свом послу, снажног карактера,
колегијална и у сваком погледу
била је професионалац достојна
свог позива. Поред огромног и
тешког адвокатског рада била
је емотивна и нежна мајка, бака,
супруга, сестра, рођака, свекрва и
ташта, пријатељ.
Један од најбољих ученика
вршачке Гимназије талентована
за природне науке одабрала
је права и завршила Правни
факултет у Београду као један
од најбољих студената. Добила
је место асистента на Правном
факултету, али љубав према њеном
супругу Александру вратила је у
Вршац. Њена деца мр Владимир
и мр Михаела следили су пут
њихове мајке били најбољи ђаци
генерације Гимназије „Борислав
Петров Браца“, завршили Правни
факултет и мастер у Београду и
постали чувени адвокати као и
њихова мама.
Волела је снажно и обожавала
своја четири унука. Журила је да
све постигне као да је у подсвести
очекивала да ће нас брзо напустити.
Опака болест прекинула је наде и
жеље прелазак на Правни факултет
као предавач и одбрану докторске
дисертације а пре свега љубав
према својој породици. Поносни
смо што је вршачка Гимназија
имала тако значајну личност и
оставила је велику празнину у
срцима њене генерације као и
свих сениора вршачке Гимназије и
њених пријатеља. Док будемо живи
живеће и она у нашим мислима и
срцима.
Љиљана Панић – Томaшевић
Директор Гимназије од 1988. до 2001.
Професор хемије у пензији

ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА

Црвени крст Вршац придружио
се, као и сваке године до сада,
обележавању манифестације под
називом “Недеља Црвеног крста”. Тих
дана у Вршцу су организоване бројне
акције, дешавања, а ова хуманитарна
организација отворила је своја врата
заинтересованим грађанима свих
генерација.
-Први дан је био Светски дан
Црвеног крста и Црвеног полумесеца
и тим поводом градоначелница
Вршца Драгана Митровић примила је
у посету наше волонтере, каже Бошко
Митрашиновић, секретар Црвеног
крста Вршац. Градоначелницу смо
упознали са активностима волонтера
Црвеног крста, разменили смо
идеје о заједничким акцијама, а
градоначелница нам је рекла да ће
градска власт наставити да пружа
подршку
нашим
активностима.
Сутрадан смо сакупили слаткише,
ђачки прибор, средства за хигијену
и поклонили их деци са посебним
потребама, а акцију смо реализовали
у сарадњи са Удружењем „Параквад
ВШ“ и њиховим председником
Драганом Виторовићем.
У
одмаралишту
на
брегу
организовано
је
дружење
са
дугогодишњим
сарадницима,
а
позвани су и бивши председници и
секретари Црвеног крста.
-Желели смо свима да се захвалимо
на сарадњи, посебно људима који су
некада били на челу Црвеног крста и
утрли хуманитарну стазу којом наша
организација и данас иде, нагласио
је Митрашиновић. На овај начин смо
хтелли да им покажемо да поштујемо
њихов рад и труд и све оно што су
уградили у темеље вршачког Црвеног
крста.
Током Дана отворених врата,
Црвени крст су посетили бројни
грађани који су заинтересовани
за активности које спроводи ова
хуманитарна организација. Међу
њима су били вршачки основци, али и
грађани свих генерација. Волонтери
су им приредили презентацију и

упознали их са активностима у које
су укључени и били су спремни да
одговоре на свако питање посетилаца.
Можда ће се неко од суграђана, након
ове посете, придружити Црвеном
крсту Вршац.
У
Недељи
Црвеног
крста,
представници ове организације
посетили су кориснике Дома за старе
у Старом Лецу.
-Прикупили смо половну одећу и
обућу и однели корисницима Дома
у Старом Лецу, лепо су нас примили,
наглашава Митрашиновић. Сви су
били задовољни и рекли су нам да им
је то што смо однели било потребно.
Иначе, током Недеље Црвеног крста
приређен је пријем нових волонтера
у редове наше организације. Урош
Тимотијевић, председник младих
Црвеног крста Вршац, помогао им
је да попуне потребне формуларе
и прикључе се већ активним
волонтерима. Вршачки Црвени крст
има доста активних волонтера који су
свакодневно укључени у разне акције,
не само у ванредним околностима.
Ми смо поносни на наше волонтере,
јер су они и вредни хуманитарци, али
пре свега и добри ђаци, за пример у

својим школама.
Према речима Митрашиновића,
сви заинтересовани грађани могли су,
за време свих поменутих дешавања,
да се учлане у Црвени крст, уз
чланарину од 100 динара за одрасле
и 50 за малолетне особе.
-Следећег дана били смо у посети
Породилишту
Опште
болнице
Вршац, подсећа секретар Црвеног
крста Вршац. Мајкама и бебама
рођеним у Недељи Црвеног крста
однели смо пригодне поклоне, које
је обезбедио Црвени крст Војводине.
Били смо врло задовољни, јер смо
у породилишту затекли десет мајки
са бебама, највише до сада. Само тог
дана родиле су се четири бебе.
Црвени крст није заборавио ни
најмлађе Вршчане. И ове године
организован је пријем првака у
Црвени крст Вршац, уз свечаност и
дружење на градском тргу. Окупљене
вршачке основце забављали су
кловнови, мале балерине Студија
савремене игре “Оља” својим плесним
тачкама. Било је то лепо дружење
којим се и завршило обележавање
Недеље Црвеног крста.
Ј.Е.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА “ВРШАЦ“ ПРЕД НОВИМ ПРОЈЕКТОМ

МИКРО ОГЛЕДИ УЗГОЈА ЈАПАНСКИХ БИЉАКА

Пољопривредну школу „Вршац“
посетила је недавно делегација
јапанске фирме “Japanseeds” Масару
Катано и Нарико Катано који су
понудили сарадњу овој вршачкој
образовној установи. Реч је о узгоју
повртарских биљака из Јапана и из
азијског поднебља.
Срђан
Клиска,
директор
Пољопривредне школе „Вршац“,
указао је на значај ове посете за
овдашњу средњошколску установу,
као и Град Вршац и додао:
Током боравка наших гостију из
Јапана, разговарали смо о сарадњи
која би донела обострану корист, како
за јапанско предузеће”Japanseeds”,
тако и за нашу школу. Делегацију
јапанске фирме упознали смо са
нашим наставним активностима, а
они су посебно били заинтересовани
за повртарство. Оставили су нам
семена различитих биљака са
њиховог поднебља. Тако ће ђаци
смера пољопривредни техничар
наше школе покренути, заједно

са професорима, микро огледе на
школским огледним парцелама.
Према речима директора Клиске,
огледне парцеле биће засејане
семеном, који су им поклонили
јапански бизнисмени приликом

посете, а циљ микро огледа је да се
види како земљиште и климатски
услови нашег краја утичу на узгој
биљака из Јапана.
Ј.Е.
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ВИГОР МАЈИЋ - ПРВИ ЛАУРЕАТ

Поводом
25
година
постојања и успешног рада,
једна од најдуговечнијих
фондација
у
Србији
-Хемофарм
фондација
установила је награду за
изузетност коју ће, почев
од ове, једном годишње
додељивати појединцима,
институцијама
или
организацијама.
Први
добитник ове награде је
Вигор Мајић, директор
Истраживачке
станице
„Петница“, коме је награду
уручио генерални директор
Хемофарма Роналд Зелигер.
Како
се
наводи
у
образложењу
одлуке,
Вигор Мајић је,заједно са
великим тимом бивших и
садашњих научника, током
више од две деценије,
развио аутентичан модел
изваншколског образовања,
успевајући да задржи висок
ниво квалитета и широк
утицај на читаве генерације
младих људи, али и на
стотине наставника.
-Ова награда је изузетно
признање и драго ми је што
долази из индустрије, рекао
је Мајић, након што му је
уручена награда. Честитам
Фондацији на истрајности и

труду свих ових година. Они
су добар пример и подстицај
другима како би се култура
донација раширила за бољу
будућност Србије.
Уз статуу у облику ждрала
– рад уметника Александра
Ваца, награду за изузетност
Хемофарм
фондације
чини и новчани део у
противвредности од 10.000
евра које би добитници
требало да усмере у даљи
развој пројеката и идеја.
Награда Хемофарм
фондације круна је нашег
четврт века дугог рада на
стварању бољих услова у
друштву и представља начин
да се одужимо заједници
у којој радимо, нагласио је
Роналд Зелигер, генерални
директор
Хемофарма.
Статуа у облику ждрала,
као симбола истрајности и
дуговечности, спаја све наше
идеје у једно: унапређење
читавог
друштва
кроз
подизање
квалитета
живота, подстицање личне
одговорности за сопствено
здравље и солидарност са
другима. Вигору честитам и
желим пуно успеха у развоју
даљих пројеката у „Петници“,
расаднику
младих

талентованих научника и
научно-истраживачком
бренду Србије који је већ
препознат у свету.
Хемофарм
Фондација
је за 25 година постојања
реализовала
чак
2.000
активности у вредности од

12 милиона евра.Помогла је
бројне здравствене установе
у
Србији
донирањем
медицинских апарата и
опреме, а спровела је на
стотине пројеката у области
образовања,
културе,
заштите животне средине

и спорта. За свој рад и
друштвену
ангажованост,
Хемофарм фондација је, у
претходних четврт века,
добила бројна признања, а
само у последње три године
освојила је 10 награда.

НИКОЛАЈЕ КОТРЛА ИЗ ВЛАЈКОВЦА ПАТЕНТИРАО ЗДРАВ НАПИТАК

УМЕСТО КАФЕ - ЦВЕКЛА У ШОЉИЦИ

Николаје
Котрла
из
Влајковца успео је да
патентира
занимљив
производ. Реч је о врсти
безкофеинског напитка од
цвекле, који асоцира на
кафу, али је, тврди аутор,
много здравији. Патент је
регистрован, заштићен, а
акредитоване лабораторије
потврдиле су да су у напитку
сачуване
све
хранљиве
материје које садржи цвекла.
-Није ово сурогат кафе,
како неки кажу, ово је много
здравији напитак, који је
регистрован, заштићен као
безкофеински напитак од
цвекле, објашњава Николаје
Котрла из Влајковца који је
патентирао овај напитак.
Потпуно
је
природан,
стопосто
направљен
од
цвекле за коју сви знамо
колико је здрава.
Котрла
је
направио
напитак, сок који може да се
пије хладан, али и топао, као
и прах од кога може да се
справља ово освежавајуће
и здраво пиће. Прах може
да се припрема у филтер
апаратима и онима за
еспресо кафу.
-Овај
производ
може
да се употребљава и у
фармацији,
медицини,
козметици, ветеринарству,
у гастрономији, прехрани,

истиче аутор патента. Нема
алергената, а регистрован је
као безкофеински напитак од
цвекле из наших башта, 2015.
године. Захтев сам поднео
пар године раније, а званичан
документ сам добио 2015.
Мој животни сан је био да и
неко са ових наших простора
може нешто да уради што
нема у свету. Кренуо сам
од литературе, анализа,
пре девет година и полако
дошао
до
технолошког
поступка који ми је одобрен,
заштићен, нема га у свету. Ја
сам по струци возач, нисам
имао
никакве
директне
контакте са технологијом,
али
јесам
са
људима
разноразних
професија.
Анализа овог производа
урађена је у акредитованој
лабораторији, био сам и на
Фармацеутском
факултету
са Иваном Станковићем,
експертом за храну и пиће
у
Савету
безбедности,
затим на Технолошком и
Пољопривредном факултету
у Новом Саду, имао сам
консултације, а производ
је
проглашен
потпуно
безбедним. Од акредитоване
лабораторије имам потврду
да сам успео да у производу
сачувам минерале, витамине,
влакна које цвекла садржи.
Котрла је адаптирао део

Николаје Котрла, аутор патента безкофеинског напитка од цвекле
куће за производњу малих
количина свог патента, а
жеље аутора иду у другом
правцу.
-Желим
да
продам
лиценцу, или панент, или да
неко прихвати комплетан
посао око производње где
бих ја био у другом плану,
јер у мојим годинама нисам

расположен
да
крећем
испочетка, каже Котрла. Цео
свет ме тражи, имам контакте
са целом земљаском куглом,
међутим, све ми се више чини
да неко само жели нешто
да украде. Али, није тако
једноставно направити овај
прах.
Котрлин производ може,

како каже, да се пије уместо
јутарње кафе од које је,
тврди,
много
здравији,
али и као освежавајући
напитак током читавог дана,
и то топао или охлађен.
Промоције свог производа
аутор врши на сајамским
приредбама широм земље и
у иностранству.
Ј.Е.
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У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА АЛЕКСАНДРА С. ЈАНКОВИЋА

„РЕДЕФИНИСАЊЕ ИДЕНТИТЕТА“

У „Салону код Порте“ у
уторак је представљена књига
„Редефинисање индетитета –
историја, заблуде, идеологије
у
српском
филму“
др
Александра С. Јанковића у
издању Филмског центра
Србије. Поред аутора, у
вечери су учествовали и
илустратор књиге Дејан
Вучетић Вуча и Мирољуб
Стојановић,
филмски
критичар, уредник Сектора за
издавачку делатност ФСЦ-а.
Др
Александар
С.
Јанковић, (1970) је професор
ФДУ где предаје Историју
филма и Популарну културу.
Има неколико изведених
драмских
текстова
у
Београду и Србији, ради као
филмски и рок критичар
од 1991. Објављивао је у
већини часописа, магазина,
дневних новина, радио и ТВ
емисија у земљи и региону.
До сада је издао две књиге
„Дуг и кривудав пут: Битлси
као културни артефакт“ и
„Редефинисање идентитета:
Историја,
заблуде
и
идеологије у српском филму“.
“Редефинисање
идентитета“ је ретка и
драгоцена књига у српском
издаваштву. Уникатна је, не
по томе што се бави српским
филмом, већ по томе што
је на спектакуларан начин
пробала да задре у све
аспекте онога што је српска
филмска култура, од самих

почетака, преко свих форми
српске
кинематографије,
да би се на крају затворила
у једну малу текстуалну
бравуру – рекао је Мирољуб
Стојановић.
Према речима аутора,
књига
„Редефинисање
индетитета
–
историја,
заблуде,
идеологије
у
српском филму“ замишљена
је као нека врста уџбеника
која би публици приближила
феномен српског филма који
је у свету и региону и даље

прилично неистражен.
- На нашим просторима
постоји неколико филмских
канала
који
пуштају
домаће филмове, али увек
говоримо о неком корпусу
од двадесетак, тридесетак
филмова, а чини ми се да је
то само врх леденог брега.
У нашој кинематографији се
налазе неке невероватне и
необрађене ствари, попут
кратког али утицајног опуса
Мирослава Мике Антића,
кога знамо као највећег

дечијег песника, а који је био
врло критички настројен
према систему; или рецимо
импозантног опуса Ђорђа
Кадијевића кога углавном
знамо по телевизијској серији
„Вук Караџић“. То су филмови
којих на телевизији нема,
или ако их и има, потпуно су
гурнути у запећак – нагласио
је Јанковић.
О
раду
на
књизи
и
пријатељству
са
Александром С. Јанковићем
говорио је и Дејан Вучетић

1111

Вуча,
илустратор
књиге
и
музичар
рокенрол
бендова „Дарквуд Даб“ и
„Минилинија“.
Посетиоце
ове књижевне промоције
у уторак је у „Салону код
Порте“ сачекало и музичко
изненађење, па су тако
имали прилике да погледају
претпремијеру спота за нову
песму „Минилиније“ „Диван
свет“.
Т.С.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „ХЕРОЈ НАЦИЈЕ“ ОДИГРАНА У НП „СТЕРИЈА“

ЦРНА КОМЕДИЈА КОЈА МЕЊА СВЕСТ О СТВАРНОСТИ

У Народном позоришту „Стерија“
у уторак је одиграна премијера
црне комедије „Херој нације“ Ивана
М. Лалића у режији Предрага
Стојменовића.
- „Херој нације“ је написан пре
десет година и тада је звучао
футуристички, међутим текст који
се тада чинио мрачним и бизарним,
данас је готово реалан. Због тога
смо се одлучили за мало другачији
приступ комаду и рекао бих да је
порука наше представе да не можемо
да променимо стварност, али можемо
да променимо свесност о стварности
– изјавио је Предраг Стојменовић,
коме је ово трећа режија у Вршцу,
након представа „Коме верујете“ и
„Сирано де Бержерак“.
Како
редитељ
додаје,
ова
представа се може посматрати и

како један од могућих наставака
чувеног „Балканског шпијуна“, један
од сценарија који би открио шта
се десило са Илијом Чворовићем
неколико деценија касније.
- Лалићев текст је сјајан а посебно
је импресиван начин на који се
поиграо са слуђеношћу коју нам
данашњица доноси, где је данашњи
човек до те мере пометен да више
не зна ни да ли је жив или мртав.
Велико је задовољство имати пред
собом овако сјајан текст и мислим да
је ова представа још један одличан
репертоарски потез – рекао је глумац
Срђан Радивојевић који у овом
комаду игра главну улогу.
Поред Радивојевића, у представи
играју и Неда Грубиша, Тамара Тамчи
Тоскић, Марија Пантин и Предраг
Грујић, а како аутори представе

истичу, посебне заслуге иду на рачун
техничког сектора НП „Стерија“ који
у овој представи учествује чак и
глумачки! Прва реприза представе

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

„Херој нације“ на репертоару НП
„Стерија“ је у уторак, 29. маја у 20
часова.
Т.С.

VIN
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Прошле суботе Вршац је био један од шездесетак градова и
места у Србији у којима су музеји и галерије на једну ноћ широм
отворили врата за све посетиоце и представили оно што су
сматрали најинтересантнијим у својој богатој понуди. Ноћ музеја
у Вршцу одржана је у Градском музеју, Апотеци на степеницама,
Културном центру, „Тачки сусретања“, Градској библиотеци,
Књижевној општини Вршац и Дому омладине.
Градски музеј Вршчанима је представио сталне поставке
„Вршачка хроника“, „Банатски колаж“, „Хладно оружје из збирки
музеја“,„Паја Јовановић – Нова поставка“, као и гостујућу изложбу
„Урош Предић: Орловат – Беч – Орловат Повратна карта“ уз
стручно вођење Сање Маровић, историчарке уметности. У
великој галерији „Конкордије“ одржан је концерт Музичке школе
„Јосиф Маринковић“ под називом „Романтизам“, а представљена
је и изложба о првим вршачким фабрикантима „Кад смо упалили
сијалице?“ историчара Дејана Чимбуровића. У „Апотеци на
степеницама“ отворена је изложба „Natura banatica“, нова
поставка природњачке збирке Градског музеја.
„Тачка сусретања“ посетиоцима је у „Салону код Порте“
представила несвакидашњу изложбу уникатних лутки од
полимерне глине и других материјала под називом „Банатске
виле Вршачких планина“, ауторке Данијеле Радека.
Под слоганом „Вршац, град песника и сликара“ Књижевна
општина Вршац је у Ноћи музеја у атријуму ТЦ „Бахус“
организовала дружење песника и сликара свих узраста.
Бројни суграђани, омладина и деца присуствовали су овом
дружењу, читали поезију и цртали. Песници су казивали своје,
као и стихове других домаћих и страних аутора, а учесници су
заслужено награђени вредним издањима КОВ-а, али и других
издавачких кућа.
У Дому омладине отворена је изложба слика вршачких аутора:
Владимира Предића, Милоша Калишког и Александра Грујића, а
у Градској библиотеци изложба „Хиландар“ панчевачког сликара
Емила Сфере. У организацији Културног центра, у просторијама
Дома војске представљена је изложба под називом „Узроци и
последице“ двојице аутора – Милије Нешића и Радивоја Радета
Марковића, мини галерија Културног центра била је резервисана
за поставку „Писма Хилде Дајч“ аутора Александра Зографа, а у
Малој галерији публика је имала прилику да погледа изложбу
фотографија „Природа Војводине“. У биоскопу Културног центра
Омладинска драмска трупа представила је изложбу костима и
фотографија. Ноћи музеја у Вршцу прикључили су се и ученици
Хемијско-медицинске школе изложбом „Победа различитости“.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

GASZTRÓ MAJÁLIS FŐZŐVERSENYT RENDEZTEK A NEMRÉGIBEN A ROMÁNIAI ÓTELEKEN

»A muzslyai Pakai László Óteleken és a Temesvári Losoncz katonai hagyomány egyesület felsorakozva az ünnepség megnyitóján

latok napja. Ebből az alkalomból
köszönthessük a külföldön élő
magyar testvéreinket, valamint a
közeli és távolabbi vendégeinket.
Az emberi kapcsolatok meghatározzák egy-egy közösség életét, a
határon átnyúló rendezvények
sarkallhatnak bennünket megújulásra, egy új kultúra, népszokás és hagyomány megismerésére, felhívja figyelmünket arra,
hogy tiszteljük saját értékeinket,
szokásainkat. Ez a nap kiváló arra
is, hogy megyei és nemzetközi ismertséget alakítsunk ki, egyaránt
bemutatva táncainkból, nótáinkból, valamint főzési és népi szokásainkból.
Az óteleki rendezvényre vendégek érkeztek Muzslyáról, Tordáról, Csernyéről, Tóbáról. Ezeket
a falvakat nem véletlenül említem meg, ugyanis Ótelek 1920ig Torontál vármegye területéhez
tartozott, Nagybecskerek viszont

Óteleken a Muzslyaiak „
A
z elmúlt szombaton a romániai Óteleken a harmadik Gasztró-majális főzőversenyen részt vett a muzslyai
Rémusz és a Fókusz-Klaszter hagyományápoló csapata is. A rendezvényt az óteleki Magyarul Magyarokért Egyesület szervezte. A
vendégek fogadását követően, 9
órakor a helybeli római katolikus
templomban szentmisén vettek
részt a vendégek, majd csak ezt
követően a szélrózsa minden irányából érkező résztvevők kivonultak a helybeli futballpályára, a
gasztró -főzőverseny színhelyére.
Először Kozma István e szép
rendezvény megálmodója és
szervezője üdvözölte a jelenlevőket, ezt követően a temesvári Losoncz Katonai Hagyomány
Egyesület zenéltlk a magyar himnuszt. A vendégeket ezt követően Kuti Klára alpolgármester köszöntötte és nyitotta meg az ünnepséget:
- Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, az óteleki polgármesteri hivatal, az önkormányzati képviselők, valamint a lakosság nevében, a harmadik Gasztró-Majális
Ünnepség alkalmából. A mai nap
legyen a baráti és testvéri kapcso-

A mai nap legyen
a baráti és testvéri
kapcsolatok napja.
Ebből az alkalomból
köszönthessük a
külföldön élő magyar
testvéreinket,
valamint a közeli
és távolabbi
vendégeinket

» Kószó Rozália Óteleken a nagy ezúst serlegel a jól főzőt birkapaprikásért

akkor még a vármegye központja volt. Az említett falvak pedig
begaszentgyörgyi járáshoz, míg
Ótelek a módosi (Jaša Tomić) járáshoz tartozott.
A település ű jelenleg 1750
személy számlál, s ebből 37 százaléka magyar, 2oo5 utáni években csökken a magyar ajkú lakosság száma. A tordai Sötét család
az elmúlt szombaton nem csak
e rendezvényre jött ide. Sötét
Vera elmondása szerint rokoni
látogatásra is jöttek,. Az óteleki
Szőcs András pedig néhány héttel korábban Muzslyára látogatott, hogy nagyanyja, Kovács szül.
Pósa Rozália sírját felkeresse.

A VÖRÖSKERESZT MUZSLYAI TAGOZATÁNAK SZERVEZÉSÉBEN

»Idősek látogatása

Jót tenni, segíteni –
emberbaráti tettek
A

Vöröskereszt muzslyai
helyi szervezetének
tagjai – a helyi közösség tanácsának szociális bizottságával és a Vöröskereszt
nagybecskereki szervezetével karöltve – meglátogattak és megajándékoztak
néhány idős és beteg polgártársat. Szalma Károly, a
Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke és Borbély
Tivadar, a szociális bizottság képviselője elmondták,
hogy az idei második láto-

gatási akció keretén belül
is élelmiszert tartalmazó
csomagot adományoztak
a helybelieknek. Ezt követően Segíteni jó! mottóval
tavaszi ruhaosztást szerveztek, mely keretében a
szerény anyagi körülmények között élő sokgyerekes családok és kisnyugdíjasok használt, de jó minőségű gyermek-és felnőtt ruhaneműk, lábbelik és táskák
közül válogathattak.
B.TIVADAR

A PETŐFI SÁNDOR MME ÉS AZ ISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

Anyák-napi ünnepi műsort
rendeztek Muzslyán is
M

ájus első vasárnapján a Muzslai Petőfi
Sándor MME nagytermében került sor a hagyományos anyák-napi ünnepi
műsorra, melyet a művelődési egyesület és a Szervó Mihály Általános Iskola
közösen szervezett. A szép
számban megjelent közönséget Molnár Lábadi Csilla,
a rendezvény műsorvezetője köszöntötte, aki beszédében kiemelte, hogy sza-

vakkal alig lehet kifejezni
azt a tengernyi szeretetet
és féltő gondoskodást, amivel egy édesanya körülveszi gyermekét. Az ünnepi
műsorban felléptek a Hófehérke Óvoda növendékei, a
Szervó Mihály Általános Iskola tanulói, a művelődési egyesület Harmatcsöpp
néptánccsoportja és Kisbanda citerazenekara, valamint szavalattal Pandurov
Tímea.
BORBÉLY TIVADAR

KÉP ÉS SZÖVEG -PRÉCZ ISTVÁN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA: MÁJUS ELEJÉN SZERVEZTÉK MEG NAGYBECSKEREKEN

Liturgiában segédkezők és kántorok találkozóját

L

iturgiában segédkezők és
kántorok püspökségi szintű
találkozóját május 5-én tartották Nagybecskereken. A találkozó házigazdája mons. Fiser
János általános helynök volt, s
ő vezette az összejövetel záró
szentmiséjét is.
A találkozó a székesegyházban kezdődött. Dr. Német Lász-

ló SVD püspök köszöntötte a
jelenlévőket, akik közösen elmondták a zsinati imát.
A folytatásban a kántorok a
püspöki lakban hallgatták Rafael testvért, a Jó Pásztor Testvérek rend szerzetesét. Előadását
A szent és liturgikus zene címmel tartotta. Beszélt a kántorok szerepéről, a zenéhez va-

ló viszonyulásról, a kántorok
feladatáról. Ő szólaltatta meg a
székesegyház orgonáját is, s vezetésével a kántorok énekeltek
a szentmisén.
Ezzel egyidőben Masa Tamás atya a székesegyházban a
liturgiában segédkezőknek tartott előadásában beszélt a liturgiáról, mint istentiszteletről; an-

nak kettős irányáról; a liturgikus térről; szentmise bemutatásának kellékeiről, stb. Olyan
gyakorlati kérdésekkel is foglalkozott, mint a munkabeosztás,
kommunikáció, célok, szolgálat.
A jelenlévők szentgyónásukat is elvégezhették Király Tibor és Mellár József atyák álltak
a jelenlévők rendelkezésére.
A liturgiában segédkezők és
kántorok találkozóját az egyházmegyében zajló a zsinati
folyamatok programjainak részeként szervezték meg. Fiser
atya homíliájában külön kitért
mind a kántorok, mind a liturgiában segédkezők feladataira,
s arra, hogy valamennyien aktív részesei kell, hogy legyenek
a zsinati folyamatoknak, aktívan be kell kapcsolódniuk a
munkába. Ugyanakkor nyitottan kell, hogy fogadjanak mindenkit, aki az Isten dicsőségére szeretne tevékenykedni, s
részt kíván venni bármilyen
munkafolyamatban.

NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÜNNEPE
FALUNAP-TEMPLOMBÚCSÚ TORDÁN
A tordai Helyi közösség és a Torontáltorda Alapítvány idén is a
hagyományokhoz híven méltó módon, gazdag művelődési, szórakoztató
programokkal, megemlékezésekkel, neves magyarországi, romániai és hazai
együttesek koncertjével fogja megünnepelni a Falunapot-templombúcsút.
Az idei rendezvény a falu újratelepítésének és a Torda helység név újbóli
L. J.
megszerzésének 220. évfordulója jegyében zajlik.
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Близу сто привредника на Пословном
форуму АП Војводина – Црна Гора

На Пословном форуму АП Војводина
– Црна Гора, у организацији Привредне
коморе Војводине (ПКВ) и Привредне
коморе Црне Горе (ПК ЦГ), у среду, 16. маја
2018. године у ПКВ учествовало је укупно
близу сто црногорских и војвођанских
привредника, који су након пленарног дела,
одржали 50 билатералних сусрета.
Домаћин скупа, председник ПКВ Бошко
Вучуревић пожелео је добродошлицу и
истакао да је ПКВ, у протеклом периоду,
остварила веома успешну са ПК ЦГ, а да је
Форум један у низу заједничких активности.
„Од изузетног је значаја радити на
развоју међурегионалних односа, јер тиме
унапређујемо и развој нашег пословања и
привреде. Организовањем овог Пословног
форума верујемо да ћемо интензивирати
односе наших комора и учврстити
везе наших привредника“, нагласио је
Вучуревић.
Председник ПК ЦГ Властимир Голубић
истакао је да је Пословни форум, као

и учешће црногорске пословне и
привредне делегација на Међународном
пољопривредном сајму представљају,
како каже, још једну иницијативу за
унапређење економске сарадње Црне Горе
и АП Војводине, односно инпут усмерен за
снажнији привредни напредак региона.
„Већ трећи пут у годину дана,
организујемо пословни форум, јер имамо
жељу и потребу да већ добру сарадњу ЦГ
и Војводине, подигнемо на један нови,
квалитетнији ниво“, рекао је Голубовић и
изразио захвалност Покрајинској влади и
Влади Црне Горе на подршци.
Обраћајући
се
привредницима,
председник
Привредне
коморе
Србије (ПКС) Марко Чадеж истакао је
значај Пословног форума, на којем су
представљене иновације у области
пољопривреде и ИКТ сектора. Додао је да
је једна од главних тема данашњег Форума
и разговор за представницима Луке Бар
и АД „Montecargo Podgorica“ о увезивању

са великим извозницима, пре свега
пољопривредних производа.
„Решавање тог питања, директно ће
утицати на нашу робну размену и са једне
и са друге стране. Дигитализација наше
индустрије, индустрија уопште и логистика
две су одлучујуће ствари“, рекао је Чадеж.
Потпредседник Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић рекао је да су веома
стабилни односи Републике Србије и
Републике Црне Горе, адекватан оквир за
развој међусобне сарадње у свим областима
друштвеног живота, укључујући економску
сарадњу, која је од круцијалног значаја. Он је
додао да је наша привреда комплементара,
што је, како каже, потврдила и досадашња
привредна сарадња. Милићевић је истакао
да је укупна робна размена Србије и Црне
Горе у прошлој години премашила 774
милиона евра, што је за 9,5 одсто више него
годину дана раније. Више од петине од те
размене, тачније 22,5 одсто, реализовано
је на релацији Војводина – Црна Гора и

1515

она је износила 174 милиона евра и ту је
забележен раст од 9,1 одсто.
„Верујем да ће тај позитиван тренд бити
не само настављен, него и интензивиран,
а Покрајинска влада ће, у оквиру својих
надлежности, наставити томе да даје
максималну подршку“, рекао је Милићевић
у свом обраћању привредницима.
На Форуму је учествовао и
потпредседник Владе Црне Горе и министар
пољопривреде и руралног развоја мр
Милутин Симовић, који је подржао даљи
развој већ веома добрих односа ПК ЦГ са
ПКС и ПКВ и позвао на даљу сарадњу.
„Овако добри међукоморски и
привредни односи свакако су резултат
веома добрих политичких и укупних
билатералних односа Србије и Црне Горе“,
закључио је Симовић.
Након пленарне седнице, одржане су
презентације Института БиоСенс, Војводина
ИЦТ кластера и Привредне коморе Црне
Горе.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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. 060/030-21-11
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 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. 062/582-616
На продају спратна кућа на плацу
од 700 м². Тел. 013/837-631- и 064/28058-62
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. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у
центру површине 35 м² (соба, кухиња,
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/2355-436. 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.
064/45-65-919
Купујем стан од 60 до 70 м²,
предност Војнички трг. Тел. 060/02011-74
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. 063/257-823
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. 062/15765-80 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 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. 060/74012-10 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. 013/833806, 064/957-70-76 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.
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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. 060/350-3060
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 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
Намештену и сређену гарсоњеру
издајемо на дужи период, Омладински
трг, преко од хале Миленијум. Тел.
064/304-91-45 и 832-867.
Издаје се једнособан стан на
Омладинском тргу. Тел. 063/420-017.
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. 013/833806, 064/957-70-76 и 066/570-40-00
Издајем локал 35 м², Омладински
трг, иза Педагошке академије,
повољно, згодно за фризере и
занатлије. Тел. 064/1704-999.
Издајем гарсоњеру на Војничком
тргу од 1. јуна, није намештена. Тел.
064/122-61-29.
Издајем једнособан намештен стан
ул. Цара Лазара 53., брачном пару или
самици. Тел. 060/5808-192 или 013/805192.
Дворишни једнособан стан за
издавањеможе самица или брачни
пар. Све је посебно без газде. Тел.
061/723-93-59 или 013/807-337.

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.

РАЗНО
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. 060/74012-10 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. 064/186-5244.
Купујем
половну,
исправну
мешалицу за бетон. Тел. 013/401-210 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.
013-28-32-536.
Поклањам
женку
немачког
птичара стару 1,5 године, вакцинисана
и стерилисана. Звати од 17 до 21
часова. Тел. 063-73-42-609 и 060/73-42609.
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. 064/429-06-14.
Уступам породичну гробницу на
Православном гробљу у Вршцу – уз
договор. Тел. 013/401-210 и 060/74012-10.
Поклањам
антибиотике
сл.
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/91747-77
Продајем кауч, дводелну судоперу,
трпезаријски орман, комоду за
постеqину, мали прозор 60х60 са
шалоном два ТВ сочића. Тел. 061/1844-316.
На продају пећ „Алфа плам“ Врање
7 kw, коришћена у добром стању.
Цена 60 € . Две ел. плафоњерке (руске
производње “Иколајн“) Тел. 064/45659-19.
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 061/604-96-46.
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. 833042 и 064/28-05-881.
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: 060/0290111
Женско штене Малиное старо 4
месеца на продају. Тел. 064/700-24-94.
На продају луковице лале 8 дин.
комад и зумбула 5 динара комад,
балконска врата „Словенијалес“
некоришћена дупло стакло, цена 40€.
Тел. 837-631 и 064/- 280-58-62.
Продајем виљушкар на електро
погон.. Tel. 064/129-73-23.
Кошење
траве,
одржавање
свих травнатих површина, крчење
дворишта тримером. Тел. 064/19-55269.
Котао на чврсто гориво 24 кw,
полован, исправан, веш машина„Беко“
половна. Тел. 064/129-73-23.
Продајем 7м² бродског пода. Тел.
060/022-01-28
Немачком пензионеру потребно је
друштво згодне жене до 35 година. 1-3
пута недељно ,1-3 сата. СМС 064/36033-75.
Продајем два старинска грађанска
шифоњера,
ораховина,
малу
фуруницу- краљицу пећи, спаваћу
собу са трокрилним шифоњером. Тел.
833-294 и 061/217-68-26.
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Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са
оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник
РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези
(„Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку
добровољног служења војног рока („Службени војни лист“, број 3/11), Министарство
одбране објављује

Ј А В Н И ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са
оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се
пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2018. години навршавају од 19 до
30 година живота.
Општи услови:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну
затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни
отпуст);
3) да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности;
4) да је здравствено способан за војну службу;
5) да није одслужио војни рок са оружјем и
6) да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора
испуњавати и следеће услове:
1) да има завршене основне академске студије односно основне струковне
студије од значаја за Војску Србије;
2) да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице
Војске Србије и
3) да има позитивну безбедносну проверу.
2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за
добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за
резервне официре Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу,
према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном
дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну
самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем,
дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
- фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
биографију.
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће
доказе:уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни
стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне
јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата
за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри
Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за
локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких
испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије
регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на
добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема
слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.
4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се
уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак
добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања,
услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају
неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за
локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране
www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2018. години
је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са
упутним роковима

Дана 25.05.2018. године навршава се 17 година
од смрти нашег оца Живана Стојановића, професора
и дипломираног инжењера агрономије, народног
посланика,оца, деде и прадеде;дана 05.02.2018. године
навршило се годину дана од смрти наше мајке Бојане
Стојановић, мајке, баке и прабаке. Наши родитељи
су нама и члановима наше породице читавог живота
били диван узор и огромна подршка у свим нашим
настојањима да им будемо достојна деца и исправни
људи. Желимо да им се овим поменом захвалимо за све
што су учинили за нас.
Вељко и Светислав Стојановић, са својим породицама,
у Вршцу 25.05.2018. године

С тугом обавештавамо да је борбу за живот изгубио наш
супруг и отац, ког ћемо памтити по доброти и поштењу.

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

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.
Tвоји најмилији:син Бошко, снаја Рајна, унук Дејан, унука Дејана.

ОЗРЕН ЂУРЂЕВ
3. 1. 1937. – 14. 5. 2018.

Сећање на тебе биће заувек важан део наших живота.
Ожалошћени: супруга Невена, ћерка Тамара, са супругом и
децом, син Борис, са супругом и ћерком.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60, 15. ФЕБРУАР 1980.

„РАДНИЧКИ“ ЧУВА ВРХ ТАБЕЛЕ

Пошто су „уравнали“ квалитет игре, у Јужнобанатској
А лиги нашла су се чак три фудбалска клуба са овог
подручја: „Вршац“ и „Раднички“ (из Вршца) и „Јединство“ из
Влајковца.
„Раднички“ је међу њима имао у јесењем делу првенства
најбољи пласман. Изборио се за деобу 4. и 5. места на
табели, заједно са „Пролетером „ из Мраморка. Освојио
је 19 бодова, забележивши 9 победа, једну нерешену и
5 изгубљених утакмица. Ради се о подмлађеном тиму, у
чијим редовима огромну већину чине играчи поникли у
том клубу.

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 (124)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVII ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
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
Иначе „Раднички“ има три селекције: прву екипу (23
члана), коју води Радован Недељковић Кец; омладинску
екипу (води је Миленко Танацков), тренутно на 1. месту
Јужнобанатске А лиге, и пионире, са којима ради играч
првог тима Драган Токин.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60, 15. ФЕБРУАР 1980.

ПЕТ И ПО ДЕЦЕНИЈА
ВРШАЧКОГ
ШАХ КЛУБА „БОРА КОСТИЋ“

Вршац је један од ретких градова у Југославији, у којем
већ више од пола века постоји организован шаховски живот.
Шаховски клуб је овде, наиме, основан на иницијативу Славка
Францића, новинара локалног листа тачно пре 55 година.
Први председник Вршачког шах клуба био је Милорад Цвејић,
тадашњи градски сенатор за финансије. Један од утемељивача
овога клуба био је и ветеран војвођанског и југословенског
шаха, мајстор Бора Тот, тада ученик вршачке Гимназије. Он
нам је у међувремену, захваљујући личним сећањима, дао
драгоцене податке о раду Клуба у предратним годинама...

Шах клуб је у почетку окупљао око 50 чланова, међу
којима је највише било Јевреја, затим Немаца, Срба и Мађара.
Од Јевреја најпознатији били су браћа Ернеј, Јожи и др Г.
Марковић, који су доцније постали жртве фашистичког
окупатора. Ту су још били и др Александар Јинкер, ветеринар,
Штајнер звани Крампус, Едо Кон, угоститељ, Имре Вајс
звани Тојаш, Еуген Јермовић, познат као дописни играч и
други. Од Немаца истицали су се Јожеф Шајх, правник Шајх
млађи, Мајценбах, Хајденер, Кремер и други. Водећи играчи
од Мађара били су браћа Ђерђ (столар) и Иштван (зубар),
Пушкаш, затим Вајднер, Секереш и други. Од Срба су се
истицали три брата Јовановић. Ту су била и браћа Миленко
и Сава Гердец.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Год. 1831. свестрано је
изведено српско школско
здање, јер беше врло трошно
и тескобно за велики број
ученика, којих беше већ 1826.
год. на 500; с немачке стране
пак радило се на томе, да се
отвори 2. девојачки разред и
пошто је то и комора одобрила,
отворен је пети разред год.
1834.
Почињући од 1825. год.
радили су у Вршцу наизменце
мађарски приватни учитељи,
које је спочетка само жупанија,
а после и општина потпомагала.
1838. год. хтела је тамишка
жупанија да оснује у Вршцу
мађарску школу на акције 1).
Год. 1836. купљена је на
основу мађистратског закључка
кућа Матије Лера (онај део
девојачког школског здања у
белоцркванској уллици, што
удара у дом Криштова Баумана)
за 4500 ф, удешена је за
школу и новембра 1837, у њој
отворена 2. девојачка класа.
Накратко затим (1840.) одобрен
је 4. учитељ (за девојачку
школу) и на српској страни 2),
те је та школла код мале цркве
отворена.
Око половине пете деценије
множио се број ученика у тој
мери, да се са више страна
наваљивало на мађистрат да
умножи учитеље и разреде.
Год. 1847. најзад поставише и
на српској и немачкој страни
по једног мушког учитеља и по
једну женску учитељицу, у исти
мах је закључено да се преместе
два разреда српских школа
на „нов плац“, као најудеснији
између Радакове и Чукурмале 3). Ово здање пак, као
и оснивање двеју разреда са
мађарским предавним језиком
4), није се могло извести са
догађаја идуће године.
Према
укупном

напредовању корачали су и
здравствени заводи. Тако је
на основу декрета мађарске
дворске канцеларије, упућеног
мађарској
штатхалтерији,
дипломисаном
апотекару
Јосифу Херцогу одобрено,
да може у Вршцу да отвори
апотеку 5).
А годину дана пре (1820.)
преустројио је сенатор и
полицајни комесар Михајло
Ковач овдашње
пожарне
прилике, поделио је варош
на срезове и „пожарничке
компаније“, те су ове имале
своје властите
справе за
гашење
ватре и нарочита
упутства за своје држање
када се јави о пожару 6). На
његов предлог усвојило је
општинско представништво,
да по примеру других вароши
на торњу саборне цркве, као
на највишој тачци у вароши,
год. 1821. сагради галерију
за пожарну стражу 7), која је
стајала 4000 фор. Год. 1824.
намештена су прва три стална
торањска стражара.
Те наредбе сматрале се тада
за тако подесне, да су и другим
општинама служиле за пример.
Тако их је комора вароши
Винги год. 1845. нарочито
препоручила .
Тамо око год. 1835. купио је
апотекар Јосиф Херцог државно
здање, што лежи на рогљу
Баштене и Белоцркванске
улице и удесио за купке; но са
слабога одзива није се могло
одржати то подузеће.
1840. и 1841. саградили су
тада постојећи немачки еснафи
за своје оболеле помоћнике и
шегрте поред немачке болнице
своју „занатску болницу“, која
још и дан данас постоји, те
је сада издржава I удружена
занатлијска задруга.
Варош је постала много

1)Записник економске седнице од 9. фебруара 1839.
2)Записник економске седнице
3)Економска седница од 4. маја 1847.
4)Списи од год. 1847.
5)Списи у рукама садањега посредника оне апотеке, г. О. Милера
6)Економска седница од 4. априла 1820.

угледнијом, када су јој се
изкалдрмисале главније улице.
1820. опробано је калдрмисање
само на стази крај општинске
куће 8), а затим се год. 1821.
отпочело
калдрмисање
појединих улица. Главна пијаца
и главне улице беху већ 1844.
искалдрмисане. За одржавање
калдрме у добром стању завела
се калдрмарина 9).
Када су год. 1844. наследници
по Фрањи и Розалији Ребер своје
у вароши налазеђе земљиште у
величини од преко два ланца,
где се налазила камерална
пивара, по парцелама хтели
продавати,
по
предлогу
земљишног књиговође Тиме
Петровића, мађистрат није
одобрио ову продају, већ је
на основу експроприационог
права преузео све имање и
11 кућишта одредио за нову
пијацу у интресу трговине и да
се има више маха у случајевима
пожара. Остала кућишта – 24
на броју – продала је варош
по тако добру цену, да јој нова
пијаца – садања „сенска пијаца
према Адлеровом хотелу“ на
чисто остала. 10).

7)Економска седница од 3. септембра 1821.
8)Записник економске седнице од 27. маја 1820.
9)Записник економске седнице од 25. јуна 1844.
10)Записник економске седнице од 21. јануара 1845. – Тада је на том
месту уређен и заостатак старог потока Месића, те се данас и не опажа,
да је тамо било корито реке.
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Више
од
400
матураната,
ученика
завршних разреда шест
вршачких
средњих
школа заплесало је у
центру града, тачно у
подне, 18. маја, заједно
са својим другарима
вршњацима у бројним
земљама Европе. Ово
је десета година за
редом како се у Вршцу
организује “Матурантска
парада”, плес матураната
уз звуке Штрауса.
Гр а д о н а ч е л н и ц а
Драгана
Митровић
поздравила је матуранте
и пожелела им успешан
наставака школовања.
-Драго ми је да по
десети пут на овако
леп начин испраћамо
наше матуранте, дивне
младе људе, који крећу
у нови живот, рекла
је
градоначелница
Митровић. Завршили сте
један важан део вашег
школовања, који ће
вам остати у најлепшем
сећању,
и
верујем
као
најбезбрижнији.
Пред вама су нови
циљеви, идеје, нове
одговорности,
желим
вам много среће на том
путу, да будете успешни,
а када завршите студије
да се вратите у свој
родни град, јер ви
сте будућност Вршца,
основна снага, младост,
нове идеје које покрећу

Фото: Б.Ј.

ПАРАДА ВРШАЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА У ЦЕНТРУ ГРАДА

МАТУРСКИ
ПЛЕС УЗ
ЗВУКЕ
ШТРАУСА

Град Вршац.
У
овогодишњој
матурској
паради
учествовало
је
424
ученика
завршних
разреда
вршачких
средњих школа. Највише
је било матураната
Хемијско-медицинске
школе - 128 плесача,
затим 120 матураната
Гимназије
„Борислав
Петров Браца“,
92
плесача из Школског
центра „Никола Тесла“,
60 из Пољопривредне
школе „Вршац“ и по
шесторо матураната из
ШОСО „Јелена Варјашки“
и Музичке школе „Јосиф
Маринковић“.
У исто време заплесали
су и матуранти у још
40 градова и општина
у Србији, као и у седам
европских земаља.
Матурантској
паради у центру Вршца
присуствовали
су
родитељи, пријатељи и
бројни суграђани који
су дошли да подрже
овдашњу младост и
поделе са њима срећу
због
овог
важног
животног тренутка.
Иначе,
плес
матураната организује
се по тринаести пут у
земљама Европе, а у
нашем граду од 2009.
године.
Ј.Е.
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ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 28. КОЛО
ОФК Вршац - Полет 		
Кикинда 1909 - Младост (О) 		
Бегеј - Раднички (С) 		
Слобода (НК) - Раднички (К) 		
Јединство (НБ) - Будућност 		
Пролетер - Козара 		
Слога - Јединство (БК) 		
ЖАК - Војводина 1928 		

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

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

2
4
6
7
9
10
13
10
14
13
16
15
13
14
18
22

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
15
15
13
12
13
11
11
10
10
9
8
9
6
4

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

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО НАЈУБЕДЉИВИЈУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ И НА ДВА КОРАКА ЈЕ ОД ЦИЉА

ГОЛЕАДА ПОЗИВ НА СЛАВЉЕ

66
64
52
51
45
42
41
40
36
35
32
31
31
31
22
14

ПФЛ ПАНЧЕВО 28. КОЛО
Црвена звезда - Борац (Ст)		
БАК - Партизан (У)			
Слога (БНС) - Војводина (С)		
Јединство (В) - Војводина (Цр)
Јединство Стевић - Дунав		
Југославија - Вултурул		
Долина - Стрела			
Раднички (Б) - Војводина (ЦЦ)

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

1.БАК		
28
2.Долина
28
3.Партизан (У)
28
4.Борац (Ст)
28
5.Стрела		
28
6.Слога (БНС)
28
7.Војводина (С) 28
8.Јединство Стевић 28
9.Јединство (В) 28
10.Војводина (Цр) 28
11.Вултурул
28
12.Раднички (Б) 28
13.Црвена звезда 28
14.Дунав (-1)
28
15.Југославија
28
16.Војводина (ЦЦ) 28

5
5
6
6
10
13
13
12
11
13
14
15
13
13
18
19

20
19
19
17
13
12
11
10
9
10
10
10
9
8
6
3

3
4
3
5
5
3
4
6
8
5
4
3
6
7
4
6

63
61
60
56
44
39
37
36
35
35
34
33
33
30
22
15

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 22. КОЛО
Борац (ВС) - Виноградар 		
Будућност (А) - Добрица 		
Полет - Хајдучица 			
Борац (ВГ) - Караш (К) 		
Потпорањ - Ратар 			
Јаношик - Партизан (К) 		

5:1
6:0
1:1
2:2
4:1
4:1

1.Потпорањ
20
2.Полет 		
20
3.Шевац 		
20
4.Будућност (А) 20
5.Ратар 		
20
6.Хајдучица (-3) 21
7.Борац (ВС)
20
8.Борац (ВГ)
20
9.Добрица
21
10.Партизан (К) 20
11.Караш (К)
21
12.Виноградар (-1) 21
13.Јаношик (-1) 20

4
3
5
4
8
8
10
9
10
10
12
14
16

13
12
12
11
9
9
9
8
8
8
7
4
3

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

Вршац, Градски стадион, гледалаца
200, судија: Бобан Бјелош (Зрењанин),
стрелци: Белић у 29, 45. и 58, Војводић
у 50. из једанаестерца, Тошић у 53,
Јевтић у 79, Крачуњел у 80. минуту
за ОФК Вршац, Зорић у 90. минуту за
Полет.
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић (од 55. Бенка),
Лукић, Бељин, Станковић, Радосављев
(од 61. Јевтић), Војводић, Белић, Барић,
Крачуњел, Тошић (од 72. Тодоровић),
Балан.
ПОЛЕТ: Ковач, Тинтар, Пиперски,
Малогајски, Гавранчић, Велимиров,
Инђић, Фииштеш, Гушић, Чирић,
Зорић.
По идеалном времену, на врхунски
припремљеном терену, Вршчани су
одиграли свој најефикаснији меч у
сезони и дошли на два корака од циља,
освајања титуле првака Војвођанске
лиге исток. Најефикаснији играч
ОФК Вршца Данило Белић постигао
је нови хет – трик, потврдио да је
најбољи стрелац лиге, али и пропустио
двоцифрени
број
повољних
прилика да тријумф Вршчана учини
риплијевским. Тешко је набројати све
прилике изабраника тренера Ненада
Мијаиловића јер су практично у сваком
нападу стварали гол прилику. Серију
голова отворио је Белић у 29. минуту
на асистенцију Балана, а други погодак
постигао је после дуплог паса са
Крачуњелом у 45. У уводним минутима
другог полувремена Војводић је са
беле тачке постигао трећи погодак,
у 53. минуту Крачуњел је припремио
прилику Тошићу који се уписао у листу
стрелаца. Свој трећи погодак Белић
је постигао сјајним ударцем главом
на асистенцију Војводића. Тренер

ОФК ВРШАЦ – ПОЛЕТ 7:1 (2:0)

Славље на дохват руке: Милан Војводић (ОФК Вршац)
Мијаиловић је тада указао прилику
младом Бенки да заузме место међу
стативама и дебитује у сениорској
конкуренцији, а млади Јевтић је
постигао шести погодак у 79. минуту.
Само минут касније мрежу Полета
затресао је и Крачуњел, док је најбољи
појединац у тиму из Накова, Зорић,
постигао почасни погодак за свој тим.
Тренер Вршчана ненад Мијаиловић
рекао је да је шести узастопни тријумф
његове екипе био очекиван.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПРЕОКРЕТ БЕЛОЦРКВАНА ЗА ВЕЛИКИ КОРАК КА ТИТУЛИ
БАК – ПАРТИЗАН (УЉМА) 4:2 (1:2)
Бела Црква, судија: Милош Јанковић (Банатски Брестовац),
стрелци: Бобић у 43, Тимотијевић у 53. из једанаестерца, Моторов
у 69, Ђуркин у 75. минуту за БАК, Обрадовић у 20. и 22. минуту за
Партизан
БАК: Илкић, Ма. Ђуркин, Тимотијевић, Јовановић (од 59. Батори),
Пауновић, Драшкић, Бобић (од 46. Симић), Јарковачки, Деспотовић,
Анђелић (од 46. Ми. Ђуркин), Моторов.

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра, Танасић, Добричић, Николин,
Тимић (од 46. Живојнов), Војнов (од 59. Бањаш), Колак, Радић (од 46.
Богојевић), Обрадовић, Миливојев.
Уљмани су за свега 20 минута игре дошли до убедљиве
предности у дербију сезоне и чинило се да су на прагу велике
победе. Међутим, у другом полувремену Белоцрквани су сустигли и
престигли вођство ривала и дошли до важне победе којом су стекли
позицију да им титула зависи искључиво од сопствених резултата.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ПОТПОРАЊЦИ ИСКОРИСТИЛИ РЕМИ ИЗБИШТАНА И ХАЈДУЧИЧАНА
И ПРЕУЗЕЛИ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ, СРЕДИШТАНИ УБЕДЉИВИ У
КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ
ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) - ХАЈДУЧИЦА 1:1 (0:0)

42
41
39
38
30
28
28
27
27
26
23
14
9

- Имамо сјајног конкурента који
је способан да побеђује у низу, с тога
је наш опрез још већи у наредној
утакмици против ЖАК-а. Идемо на
победу јер другачије овај тим не зна да
размишља, нагласио је Мијаиловић.
ОФК Вршац у наредном колу гостује
у Кикинди, претпоследњем ЖАК-у,
а у последњем колу, пред својим
навијачима одмериће снаге са екипом
Младости из Омољице.

Избиште, судија: Игор Рац (Вршац), стрелци: Милунов у 55.
минуту за Полет, Оморац (аутогол) у 60. минуту за Хајдучицу, црвени
картони: Милунов (Полет), Радовић, Ружић (Хајдучица)
ПОЛЕТ: Љ. Илић, Дубичанин, Савић, Оморац, Петровић (од 80.
Николић), Милунов, М. Бранков, А. Ранимиров, Димитријевић,
Јовановић, Стојанов (од 70. С. Бранков).
ХАЈДУЧИЦА: Мелих, Липтак, Ћулум, Стојковски, Фолћан, Гуран,
Ђукић, А. Ружић, Н. Ружић, Калијар, Радовић.
У бурном дербију, са три искључења, Избиштани нису успели
да савладају чврсту екипу Хајдучице и изгубили су два важна бода
у трци за титулу првака. Трагичар утакмице био је играч Полета
Југослав Оморац који је несрећно савладао сопственог голмана
Илића и изједначио резултат.

БОРАЦ - ВИНОГРАДАР 5:1 (2:0)
Велико Средиште, судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци: Хајнал
у 12, Смоловић у 40. и 88, Скерлак у 40. и 72. минуту за Борац,

Цветановић у 64. минуту за Виноградар
БОРАЦ: Скокин, Мутавски, Веј (од 81. Мутавски), Животић,
Комненов (од 84. Рајлић), Гава, Смоловић, Стијачић, Мајсторовић (од
81. Николић), Скерлак, Хајнал (од 46. Војтешки).
ВИНОГРАДАР: Митов, Мрдаљ, Драгосављевић, Јерковић,
Цветановић, Станковић, Фехер (од 51. Пуља), Вучковић, Витас, Божић
(од 5. Батинић), Петровић (од 75. Божиновић).
Средиштани су доминирали у дербију и до победе их је водило
пре свега голгетерско надахнуће Хајнала и Смоловића.

БОРАЦ (В. ГАЈ) - КАРАШ (КУШТИЉ) 2:2 (1:0)
Врачев Гај, судија: Јован Субић (Вршац), стрелци: Вељковић у 15.
и Шајин у 78. минуту за Борац, Ђорђевић у 60. и Милованов у 71.
минуту за Караш
БОРАЦ: Јовановић, З. Јовичић, Г. Јовичић, Живојиновић, Јунгић,
Грујин, Јанков, Миљковић, Вељковић, Шајин, Стојановић.
КАРАШ: Вашалић, Ђорђевић, Томаш, Милојевић (од 23. Иримија),
Бошковић, Мојсић, Милованов, Мадић, Милојевић, Стефановић (од
46. Даскалов), Божин.
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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ОПРАВДАЛА УЛОГУ ФАВОРИТА И ПОВЕЛА СА 1:0 У ЧЕТВРТФИНАЛНОЈ СЕРИЈИ ПРОТИВ ВРШЦА

СНАЖАН РИТАМ ШАМПИОНА
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС – ВРШАЦ 89:50 (21:11, 29:16, 19:13, 20:10)

Дворана
“Александар
Николић”, гледалаца 1.000, судије:
Војиновић, Ј. Јурас, Весковић
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС: Човић
5 (5ас), Давидовац 10, Лазић,
Раданов 12, Антић 1, Добрић 13
(5ск), Фелдин 14, Јанковић 6 (6ск),
Рочести 9 (8ас), Омић 12, Лесор 4,
Јовановић 6 (8ск).
ВРШАЦ: Ђерић 3 (3 ск, 3 ас),
Пашајлић, Митровић 5 (2 ск, 2
ас),
Радивојевић,
Мунижаба,
Вељковић 3, Јововић 5 (4 ас),
Узелац, Остојић 5 (2 ас), Момиров
11 (10 ск, 3 ас), Павловић 5 (2 ск),
Ђорђевић 13 (2 ск).
Кошаркаши Црвене звезде
мтс савладали су Вршац у првој
утакмици четвртфинала плејофа
Суперлиге Србије и повели са 1:0
у серији.
Кошаркаши Црвене звезде
мтс сигурно су започели одбрану
трона. Утакмица је у потпуности
била под контролом изабраника
Миленка Топића који су од
почетка до краја играли веома
добро и пожртвовано у одбрани
уз изванредан проценат шута у
нападу (61% за два и 55% за три
поена).
Црвено - беле је покренуо
играч поникао у Вршцу, Дејан

Давидовац, чијом
је тројком
домаћин
започео
одличну
шутерску серију за 16:11. Добра
одбрана и одличне нападачке
роле Николе Јовановића и
Филипа Човића донели су Звезди
двоцифрено вођство, а и коначан
резултат на крају прве деонице –
21:11.
Изабраници Миленка Топића
били су у добром ритму и у
наставку утакмице. Када се новим
поенима придружио одлични
Ален Омић црвено-бели су стекли
плус од 20 поена у финишу првог
полувремена – 42:22.
До полувремена предност
је додатно расла и поени
Тејлора Рочестија уз прекршај
донели су црвено-белима 23
поена предности након првог
полувремена (50:27).
Вршац је на крилима јуниорског
српског репрезентативца Стефана
Момирова боље започео трећи
период и успео да смањи
предност серијом 6:1, али су се
изабраници Миленка Топића брзо
консолидовали. У наредних седам
минута Вршчани су постигли само
пет поена и у завршници периода
нова тројка Добрића донела је
највећу предност од 31 поена –

27. МАЈА 6. “ВРШАЧКА
ТРКА УЗ СТЕПЕНИЦЕ”

Светла тачка у тиму:
Стефан Момиров (КК Вршац)
69:38.
Победник ове четвртфиналне
серије одмериће у полуфиналу
снаге са победником дуела
Партизан -Мега, док ће се у борби
за пласман од 5 до 8. места састати
поражени тимови.

Р У КО М Е Т

КАДЕТИ ВРШАЧКЕ МЛАДОСТИ ПРВАЦИ ПРВЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

Кадети Младости из Вршца (играчи
рођени 2003 и млађи) победници
су завршног турнира Прве лиге
Војводине одржаног у сомборској Хали
“Мостонга” прошлог викенда и на тај
начин остварили су најбољи резултат
у историји вршачког рукомета када је у
питању такмичење млађих категорија.
Млади Вршчани су под вођством
тренера Бобана Бекића у регуларном
делу сезону остварили 14 победа у исто
толико утакмица, али ипак на завршни
турниру нису отпутовали као фаворити у
односу на расадник талената и “фабрику”
светски познатих играча, каћки Југовић,
и Графичар из Бездана. Међутим, кадети
Младости су били неприкосновени у
директном одмеравању снага са овим
тимовима и са још две победе потврдили
да су најбољи тим Прве лиге Војводине.
Најпре су у полуфиналу савладали
Југовић са 19:12 (8:9), а у другој утакмици,
која је практично била финале, Графичар
из Бездана са 18:13 (11:6).
Славље Вршчана улепшало је и
проглашење играча Младости, Немање
Милосављевића, за најкориснијег
играча, иако сви играчи истичу да је
успех остварен тимском игром.
-Момци нису били под притиском
јер су били свесни да је и само учешће
на финалном турниру, велики успех. У
екипи играју само два играча који су
2003. годиште, сви остали су млађи и
моћи ће и наредне сезоне да играју
у овој конкуренцији. Био бих веома
срећан када би нам овај резултат

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 Циук), након чега
ће се такмичари кретати улицом Сунчани трг до
раскрснице улица Сунчани трг - Милана Тепића
- Личка - 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.

Б А Д М И Н ТО Н
УСПЕШАН НАСТУП ВРШЧАНА
НА ЈУНИОРСКОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА
ЧЛАНОВЕ ФАНАТИКА

Прваци - Стоје:Тренер Бобан Бекић, Вук Радосављевић,Матија
Шојић,Никола Бабић,Војин Пилиповић, Филип Радак, Петар Шпан.
Чуче с лева на десно: Александар Ђурђевић, Никола Бекић, Стефан
Марковић, Немања Милосављевић, Урош Ковач.
омогућио да добијемо бар донекле
боље услове за рад у наредном периоду,
јер треба истаћи да су момци до првог
места у Првој лиги Војводине дошли
тренирајући свега два пута недељно у
сали која није рукометних димензија.
Сигуран сам да ова изузетно талентована
генерација може да постигне много,
рекао је тренер кадета Младости Бобан
Бекић.

РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ СЕ ПОРАЗОМ ОПРОСТИЛИ ОД ДОМАЋЕ ПУБЛИКЕ

ОПСТАНАК ДОБАР РЕЗУЛТАТ
МЛАДОСТ - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (МОКРИН) 31:32 (16:17)

Рукометаши Младости поразом од мокринске Црвене звезде опростили су се од
домаће публике у овој сезони, али могу бити задовољни јер су опстанак обезбедили пре
два кола када су у Миленијуму савладали Срем из Сремске Митровице. У последњем колу
Вршчани ће у Банатском Карловцу одмерити снаге са Пролетером, али исход тог меча
неће имати никакав утицај на њихов пласман.
- Имајући у виду да смо ослоњени искључиво на играче из сопственог погона, можемо
бити задовољни освајањем десетог места, рекао је тренер Младости Борис Каракаш.

УТАКМИЦЕ ЗА ПЛАСМАН ОД 1. ДО 3 МЕСТА
Графичар - Југовић 18:16 (7:8)
Југовић - Младост 12:19 (9:8)
Младост - Графичар 18:13 (11:6)

ПРВА ЛИГА - КОНАЧАН ПЛАСМАН
1. Младост, Вршац
2. Графичар, Бездан
3. Југовић, Каћ
4. Растимо, Нови Сад
5. Спартак Војпут, Суботица
6. Пролетер, Зрењанин
7. Младост ТСК Темерин
8. Рума
9. Русин, Руски Крстур
10. Херцеговина, Сечањ
11. Далматинац, Риђица
12. Раднички, Јаша Томић
13. Раднички 1958, Шид
14. Сента
15. Апатин
16. БСК 2012, Бачки Брестовац
17. Хајдук, Чуруг
18. Обилић, Нови Кнежевац
19. Инђија
20. Сомбор
21.Кикинда Гриндекс

У суботу 12.5.2018. у Београду је одржано
јуниорско првенство Србије у бадминтону на коме
је учествовало 5 такмичара БК Фанатик.
Освојене су 3 медаље од којих је једна
шампионска. Ана Димитријевић освојила је 3.
место у конкуренцији играчица до 11 година, Вук
Димитријевић је освојио 1. место у дублу до 13.
година и постао првак Србије у тој конкуренцији у
синглу је освојио треће место и бронзано одличје.

- Сви такмичари пружили су свој тренутни
максимум, презадовољни смо постигнутим
резултатима а да се Вук није повредио у
полуфиналној борби, можда је успех могао бити и
бољи. Следи припреме за међународни турнир у
Новом Саду, рекао је тренер Фанатика Станислав
Димитријевић.
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