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ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА
ВРШАЧКИМ ХУМАНИСТИМА

ПЛАН УПИСА У ВРШАЧКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

СПРЕМНЕ
КЛУПЕ ЗА НОВЕ
СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Основци осмаци полагали су матурске тестове
из српског језика, математике и комбиновани
тест током прва три дана ове седмице. Наредних
дана сазнаће резултате, а потом следи упис
у средње школе. Вршачке средњошколске
установе спремне су за пријем ученика у први
разред ових школа.
-Број ученика који у школској 2017/18. години
завршавају основно образовање на територији
Града Вршца, укључујући основне школе за
образовање одраслих и децу са тешкоћама у
развоју, је 542, објашњава Вељко Стојановић, члан
Градског већа задужен за област образовања. Од
тога у четворогодишњем школовању има 600
места, у трогодишњем 90, а број планираних
места у школама за децу са тешкоћама у развоју
је 17.
У Хемијско-медицинској школи постоји
више профила и сви трају четири године.
Хемијски лаборант и техничар за индустријску
фармацеутску технологију уписују по 60
ученика, а по 30 места има у одељењу хемијскотехнолошких техничара. То је у образовном
сектору Хемија, неметали и графичарство, а
када је реч о Здравству и социјалној заштити, ту
постоје два смера: медицинска сестра - техничар
и фармацеутски техничар. Сваки од поменутих
профила уписује по једно одељење са 30 ученика.
Гимназија „Борислав Петров Браца“ има места
за упис 150 ђака. По два одељења са 60 ученика
имају Природно-математички смер и Друштвенојезички смер, а настава се обавља на српском
језику. Гимназија уписује и једно одељење
Општег смера на румунском наставном језику са
30 ученика.
У Школском центру „Никола Тесла“ у области
електротехнике има 30 места за профил
Електротехничар
електронике,
школовање
траје 4 године. Исто толико траје и образовање
у области електротехника и рачунарство где
ће бити уписано одељење са 30 ђака смера
електротехничар информационих технологија.
У области Машинство и обрада метала има
четири смера. Два су четворогодишња Машински
техничар за компјутерско конструисање и
Техничар за компјутерско управљање и уписују
по једно одељење са 30 ученика. За занимања
аутомеханичар и прецизни механичар има
места за упис по 15 ученика, а школовање је
трогодишње.
У области Економија, право и администрација
у Школском центру „Никола Тесла“ биће уписно
једно одељење са 30 ђака чије ће школовање
трајати 4 године.
Пољопривредна школа „Вршац“ уписаће
у први разред четворогодишњих смерова
пољoпривредни техничар и прехрамбени
техничар по једно одељење са 30 ђака. По 15
места има за трогодишње школовање за пекара и
руковалац-механичар пољoпривредне технике.
Тридесеторо ученика уписаће смер туристички
техничар, а образовање ће им трајати 4 године.
Годинну дана мање школоваће се 30 будућих
кувара.
Музичка школа „Јосиф Маринковић“ Вршац
за смер музичког извођача уписаће 16 редовних
ученика и 4 ванредна. Исто толико места има на
смеру музички извођач џез музике. Школовање
на оба поменута смера траје 4 године.
ШОСО „Јелена Варјашки“ за смер помоћник
аутолакирера има места за 4 ученика који ће се
школовати 4 године. Толико ће у школу ићи и 6
ученика смера мушки – женски фризер, као и 3
ђака профила конфекцијски шивач и 4 за ручног
ткача.
Према овом распореду биће довољно места
за све будуће средњошколце, а верујемо и да ће
свако од њих успети да упише жељену школу.
Ј.Е.

Црвени крст Вршац обележио је
Светски дан добровољног давалаштва
крви, 14. јуни, и тим поводом
организовао пригодну свечаност у
одмаралишту на Брегу. Као и ранијих
година, Црвени крст је уручио
признања - плакете и захвалнице
вишеструким
добровољним
даваоцима крви, указавши им тако
захвалност за њихову хуманост.
-Ово је наш начин да се захвалимо
нашим дугогодишњим добровољним
даваоцима крви који су увек били
спремни да се одазову на наше акције,
као и на хитне позиве, каже Бошко
Митрашиновић, секретар Црвеног
крста Вршац. Ове године уручене су
плакете за добровољне даваоце који
су крв дали 75 пута (1 особа), 50 пута (6
особа), 35 пута (22 особе), а захвалнице
су уручене за 20 пута дату крв (16
особа) и 10 пута дату крв (56 особа).
Митрашиновић је подсетио да је
од почетка године промењен начин
сакупљања драгоцене течности,
те да се акције организују једном
месечно када у Вршац долазе екипе
новосадског Завода за трансфузију.
Акција траје једно преподне, па
се догађа да баш тада поједини
добровољни даваоци не могу да се
одазову. Акције су и даље успешне,

Милошу Васићу уручена плакета за 35 пута добровољног давања крви
одазове се по стотинак давалаца што
Вршац ставља у сам врх војвођанских
градова и општина. Вршац је
имао више од 1.500 добровољних
давалаца крви у време када је крв
могла да се сакупља у Служби за
трансфузију вршачке Опште болнице,
као и у акцијама организованим по
овдашњим фирмама и установама.
Црвени крст Вршац и даље
интензивно ради на анимирању

грађана да се придруже вишеструким
добровољним даваоцима крви и
искажу своју хуманост. Јер, како
Митрашиновић истиче, добровољно
давалаштво је и хумани гест, али
и превенција и корак за добром
здрављу давалаца.
Свечаном програму поводом
Светског
дана
добровољног
давалаштва крви присуствовали
су представници локалне власти,
чланови Градског већа: Мирослав
Ступар, задужен за привреду, Вељко
Стојановић, за подручје образовања
и Милош Васић, задужен за заштиту
животне средине.
Свечаност су
увеличали чланови хора, професори и
ученици солисти на гитари и флаутама
Музичке школе „Јосиф Маринковић“.
После свечаности, настављено је
дружење уз пригодан коктел за све
присутне у Одмаралишту Црвеног
крста Вршац на Брегу.
За Светски дан добровољног
давалаштва крви изабран је дан
рођења
Карла
Ландштајнера,
аустријског лекара и биолога, коме је
додељена Нобелова награда, 1930, за
заслуге у открићу крвних група.
Ј.Е.

ПОЧИЊЕ ЛЕТЊА ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ У БИБЛИОТЕЦИ

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ

Овог
четвртка
у
Градској
библиотеци почела је са радом
„Летња школа енглеског језика“ за
средњошколце и старије основце и
трајаће наредних месец дана.
Школу енглеског ће водити
Сунчица Шашић, шеснаестогодишња
Американка, а настава је осмишљена
као вежбање конверзације на теме
које занимају тинејџере. Како поручују
из Градске библиотеке, часови су
потпуно бесплатни, а намењени
су средњошколцима и ученицима
виших разреда основних школа који
одлично владају енглеским језиком.
Сви заинтересовани тинејџери су
добродошли, а додатне информације
могу добити у Градској библиотеци.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ВЕЉКО СТОЈАНОВИЋ - ЛАУРЕАТ НАГРАДЕ
ПОДРШКА
„КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“
СПРОВОЂЕЊУ

Награде „Капетан
Миша
Анастасијевић“
уручене
су
овогодишњим
добитницима
са
подручја Баната на пригодној
свечаности у сали Народног
позоришта у Зрењанину, 8. јуна, у
присуству медија, привредника и
бројних гостију. Једно од признања
за 2018. годину додељено је нашем
суграђанину Вељку Стојановићу,
професору
математике
и
дугогодишњем директору Xемијско –
медицинске школе, а сада члану Већа
за област образовања Града Вршца.
Ова престижна признања додељују
заједнички Агенција Медиа Инвент из
Новог Сада, новосадски и београдски
Универзитет, уз помоћ Привредних
комора Војводине и Србије, као и
локалних самоуправа.
Одлуку о додели овог признања
Вељку
Стојановићу
жири
је
образложио
наводећи
да
је
Стојановић дао „значајан допринос
унапређењу образовања у Вршцу,
Банату и Србији“. Жири је, при томе,
имао у виду и да је Стојановић
„учествовао у организацији и вођењу
низа републичких и међународних
такмичења и манифестација и
остваривао међународну сарадњу
са великим бројем основних и
средњих школа и факултета на плану
реализовања пројеката у домену
образовања и спорта у Србији,
Румунији, Бугарској, Македонији,
Црној Гори, Русији. Учествовао је у
више пројеката финансираних из
републичких и покрајинских фондова,
као и пројеката Европске уније,
посебно у Програмима прекограничне
сарадње Румуније и Србије.“
-Награда је за мене велико
признање и подстрек за нова

ГРАД ВРШАЦ ДОБИО ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
ОД ПОКРАЈИНЕ

КОМАСАЦИЈЕ

Вељко Стојановић, добитник Награде „Капетан Миша Анастасијевић“
прегнућа, искораке и послове које
ћу радити, каже Вељко Стојановић,
добитник Награде „Капетан Миша
Анастасијевић“. Велика ми је част што
сам се придружио добитницима овог
престижног признања које ће ми бити
нова мотивација и надахнуће.
Признање са именом знаменитог
српског дунавског капетана из 19.
века Мише Анастасијевића, пословног
човека и савременика Милоша
Обреновића, додељује се већ 18. пут.
Награда има за циљ истицање људске
предузимљивости и унапређивања
услова и квалитета живота са храбрим
искорацима ка новим путевима и
савременим кретањима, баш онако
како је то капетан Миша чинио са

својом моћном флотилом трговачких
бродова у свим дунавским државама
тог времена од изворишта до ушћа
реке Дунав.
Перо Зубац, реномирани песник,
упознао је све присутне, на свечаности
у Зрењанину, са приликама и
временом у коме је живео капетан
Миша Анастасијевић,говорио је
о његовом животу и личности, о
врлинама, хуманости и човекољубљу
овог великог добротвора.
Свечаност је увеличана музичким
програмом
даровитих
ученика
зрењанинске Музичке школе „Јосиф
Маринковић“.
Ј.Е.

Град Вршац је од Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство
добио максимални износ средстава у износу од
10.000.000 динара, на основу Конкурса за доделу
подстицајних средстава за суфинансирање
активности код поступака комасације на
територији АП Војводине у 2018. години.
Према речима Слободана Јованова, члана
Градског већа задуженог за пољопривреду, у
питању је суфинансирање комасација које је
Град Вршац започео октобра 2017. године у
Катастарским општинама Влајковац, Уљма и
Избиште.
-Тренутно се завршава прва фаза комасације,
а то је утврђивање фактичког стања и снимање
грађевинског рејона за сва три поменута
насељена места, истиче Јованов. Добијена
средства биће удружена са средствима Града
Вршца и искоришћена за другу фазу комасације
како би се она завршила до краја године.

СТРУЧНИ ЖИРИ ПРЕСТИЖНЕ ПЕСНИЧКЕ НАГРАДЕ ОДЛУЧИО:

СЕДАМ КЊИГА У УЖЕМ ИЗБОРУ ЗА НАГРАДУ
„ВАСКО ПОПА“

Жири једне од најугледнијих домаћих песничких награда
“Васко Попа” уврстио је седам песничких књига у ужи избор,
а добитник признања биће обелодањен до 26. јуна.
Жири је разматрао, у складу са Правилником, 70 наслова
из домаће песничке продукције у 2017. години, који су
послати на конкурс или су предложени од стране чланова
жирија. Чланови жирија: Јован Зивлак (председник), Радомир
Андрић, Душко Новаковић, Владимир Гвозден и Славомир
Гвозденовић оценили су „да је разматрана песничка
продукција богата и разноврсна, и да представља примерно
заступање савремене поезије и њених могућности у
контексту српске културе и стварности“.
У ужи избор за доделу Награде „Васко Попа“ чланови
жирија су уврстили следеће наслове:н Алек Вукадиновић
„Песнички атеље 2“ (Граматик, 2017), „Спасоносне невоље“
Бојан Јовановић (Градац, 2017), „Одрон светлости“ Братислав
Р. Милановић (Српска књижевна задруга/Центар за
културу и уметност, 2017), „Падање са дна“ Мирослав Цера
Михаиловић (Каирос, 2017), „Без зачина“ Маја Солар (КЦ
Новог Сада, 2017), „У обручу“ Бојана Стојановић Пантовић
(Повеља, 2017) и књига песама под називом „Неко налик
киши“ аутора Веселина Мишнића у издању „Индустрије
књига“, 2017.
Име добитника 24. Награде „Васко Попа“ жири ће
саопштити 26. јуна на Конференцији за медије, у 12 часова,
у Београду, у просторијама Књижевних удружења УКС и
СКД у Француској 7, уз присуство представника дародаваца
награде и Агенције „Ђорђевић“. Награда ће бити уручена
добитнику 29. јуна у Вршцу на дан рођења песника Васка
Попе.

Награда „Васко Попа“ је установљена 1995. године у
Вршцу и уручује се сваке године на песников рођендан.
Награду додељују Агенција Ђорђевић, дародавци новчаног
износа награде су Град Вршац и Сензал капитал, власника
Радета Ракочевића, Београд. Награда се састоји од Повеље с
ликом Васка Попе, рад академског сликара Милана Блануше,
и новчаног износа.
Према речима Драгољуба Ђорђевића, власника Агенције
„Ђорђевић“, још од свог установљења, „Награда Васко Попа”
има за циљ да подржи и афирмише савремену српску поезију,
уважавајући немерљиви песнички допринос Васка Попе
модерној српској поезији и његово непроцењиво служење
песничкој речи као једној од насложенијој уметности.
- Награда ће посебно уважавати ауторе са песничким
опусом који имају значајно и вишегодишње присуство у
савременој српској поезији, додаје Ђорђевић.
Ј.Е.

Јованов подсећа да Комисија за комасацију
пољопривредног земљишта за подручје КО
Влајковац, КО Уљма и КО Избиште, обавештава
учеснике комасације да је, у складу са одредбом
члана 78. Закона о општем управном поступку
(Службени гласник РС, бр. 18/16), утврђен списак
учесника комасације за јавно достављање којима
није уручен позив за учествовање на расправи
поводом утврђивања фактичког стања у
поступку комасационог и катастарског премера
за подручје КО Влајковац, КО Уљма и КО Избиште.
Додатне информације и обавештења о
достављању позива на усмену расправу учесника
комасације у поступку утврђивања фактичког
стања за КО Влајковац, КО Уљма и КО Избиште и
списак учесника комасације за јавно достављање
позива за поменуте катастарске општине налазе
се на сајту Града Вршца.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Ј.Е.
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ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Покрајински
секретаријат
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство
определио је око 2,5 милиона динара
Пољопривредној школи „Вршац“.
- Средства која нам је доделила Покрајина
намењена су за набавку нове пољопривредне
механизације, задовољно каже Срђан Клиска,
директор Пољопривредне школе „Вршац“.
Купићемо нове савремене сејачице за
сунцокрет и кукуруз са комплетном пратећом
опремом, као и компјутерском контролом
сетве, затим тракторску приколицу од 10
тона за превоз репроматеријала и готових

производа и обуку ученика. Део средстава
искористићемо и за ограђивање воћњака и
винограда Пољопривредне школе „Вршац“.
Уговор
о
поменутој
финансијској
подршци Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство
уручио је директору Клиски, Владислав
Крсмановић,
помоћник
покрајинског
секретара за пољопривреду. Пољопривредна
школа „Вршац“ једна је од десет образовних
установа са територије Војводине које су
добиле финансијску помоћ од Покрајине.
Ј.Е.

Срђан Клиска: Купићемо нову механизацију

ЈОШ ЈЕДНО ПОМАГАЛО НАБАВЉЕНО АКЦИЈОМ „ПАРАКВАДА ВШ“

РОЛАТОР ЗА ПАЦИЈЕНТЕ ФИЗИЈАТРИЈЕ

Акција под називом “Сакупи
хумани чеп”, коју је пре пар година
покренуло Удружење “Параквад ВШ“,
дала је још један позитиван резултат.
Грађани су наставили да сакупљају
све врсте пластичних чепова чијом
су продајом обезбеђена средства
за набавку помагала. Овога пута
купљено је квалитетно помагало,
ролатор, у вредности од 12.000
динара које је „Параквад ВШ“ уручио
Одељењу физијатрије Опште болнице
Вршац. Сакупљено је укупно 400 кг
или 180.000 пластичних чепова.
-Овакве акције „Параквада“ и
грађана су значајне за наше одељење.
Јер су нам потребна помагала разних
врста, рекао је Синиша Перић, главни
физиотерапеут Одељења физијатрије
Опште болнице Вршац, захваливши
се на донацији. Наши пацијенти ће
користити ово помагало и било би
добро када би било више оваквих
акција. Имамо тешке пацијенте којима
је потребна помоћ, а ово је једини
начин да дођемо до помагала која су
им неопходна.
Одељењу физијатрије тренутно
су најпотребнија колица, којих има
недовољно за превоз на терапију,

Уручено помагало одељењу физијатрије
затим шеталице, и обичне и
савременије, као и помагала како би
медицинске сестре лакше подизале
пацијенте из кревета. „Параквад
ВШ“ је учинио први корак, верујемо
да ће тим путем кренути и неки

други хумани људи и допринети
да се обезбеде помагала потребна
за угодније лечење пацијената и
квалитетнији
рад
медицинског
особља на овом одељењу.
-Поносни смо на акцију и на

све наше грађане, из града, из
околних села, на школе, вртиће,
правна и физичка лица, све који су
укључени у сакупљање пластичних
чепова, каже Драган Виторовић,
председник Удружена параплегичара
и квадриплегичара „Параквад ВШ“.
Највреднији у акцији су најмлађи
суграђани, највише чепова стиже
нам из вртића, школа. Захваљујући
хуманости грађана месечно сакупимо
близу тону чепова, посебно током
лета. Када вам кажем да у једном
килограму у просеку има 450
чепова, онда вам је јасно да није
лако сакупити тону чепова. Уз ову
акцију ми промовишемо и заштиту
животне средине, јер можете ли
замислити како би било када би се
тона чепова месечно нашла бачена
негде у природи. Свако ко је донео
макар један чеп, за нас је херој, јер
је помогао некоме кроз набавку
помагала.
Акција “Сакупи хумани чеп” и
даље се наставља, а из Удружења
“Параквад ВШ“ позивају Вршчане да
им се придруже и да заједно помажу
својим суграђанима.
Ј.Е.

У ДВОРИШТУ НЕКАДАШЊЕГ ДОМА ВОЈСКЕ

ОДРЖАН САЈАМ ПОЛОВНИХ УЏБЕНИКА

Туристичка организација Града Вршца
одлучила је да, и ове године, помогне
овдашњим школарцима, али и њиховим
родитељима и кућним буџетима. Наиме,
након завршетка школске године
организован је Сајам половних уџбеника, у
дворишту некадашњег Дома војске, 20. јуна.
Била је то лепа прилика да ученици понуде
своје уџбенике из претходне школске
године, али и да, уз ниже цене, обезбеде
себи књиге за наредну школску годину.
Према
речима
организатора,
интересовање за Сајам било је велико.
Двориште Дома војске биле је препуно
школских књига, а мали трговци одлично су
се сналазили у свом послу. Цене уџбеника
биле 100, 200 динара, размењивали су се
- трговали практично без новца, а неки су
тако успели да набаве комплет књига за
наредну школску годину. Уз то су се и лепо
дружили, чуо се жагор, орио смех.

Велико интересовање за половне уџбенике
Сви су са Сајма отишли задовољни - интернету, одласка у Панчево, а родитељи
ђаци јер имају све што им треба за наредну јер су успели да уштеде солидну суму новца
школску годину, без проналажења на којом ће попунити неку дургу ставку у

кућном буџету. Ништа мање задовољни
нису били ни организатори. Успели су да
помогну вршачким ђацима.
Сајму су се највише одазвали основци,
средњошколци, посебно будући прваци,
тренутно имају веће бриге, матурске
тестове и чекање резултата.
Туристичка организација Града Вршца
већ четврту годину организује Сајмове
половних уџбеника који су све посећенији.
Исти овакав сајам биће одржан и наредне
среде, 27. јуна, у истом термину од 11 до
13 часова, и на истом месту, у дворишту
бившег Дома војске. Улаз ће бити слободан,
а своје школске књиге могу да донесу
и понуде својим другарима и основци
и средњошколци. Тако ће се на време
припремити на следећу школску годину и
успети да уштеде нешто пара.
Ј.Е.
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ИДИТЕ САМО ПУТЕМ КОЈИМ ВАС
СРЦЕ ВОДИ, НЕЋЕТЕ ПОГРЕШИТИ!

ПРИМ. ДР ЗОРАН НИКОЛИЋ, ЕПИДЕМИОЛОГ, СПЕЦИЈАЛИСТА АКУПУНКТУРЕ, ФИТОТЕРАПИЈЕ И ТЕРАПИЈЕ БИОСТИМУЛАТИВНИМ ЛАСЕРИМА МАЛЕ СНАГЕ:

Прим.др Зоран Николић
детињство је провео у
родном граду, а потом се
преселио у Београд где и сада
живи и ради. Определио се за
медицину. Специјализовао
је епидемиологију, али
његова реална вокација
увек је, каже, била
традиционална медицина.
Посветио се акупунктури
и фитотерапији.
Водио је Оделење за
комплементарну медицину,
отворено 1996, тада једино
у земљи, када још није било
ни законске регулативе.
Аутор је бројних стручних
публикација, али и књиге о
вршачкој породици Крчагов.

Где почиње ваша животна прича?
-Није то баш лака тема - испричати свој живот.
Рођен сам 28. новембра 1952, у Вршцу. Живели
смо те прве две године мог рођења у великој и
пространој кући Крчагова, јер је у ту породицу
била удата моја рођена тетка Деса, рођена
Вујновић. Моја мајка Нада, Десина рођена
сестра, радила је као банкарски службеник, а
отац Драгољуб је био коњички официр. Вршац
је до 1959. године имао род коњице. То је било
важно, посебно у поратним годинама, када је
граница према Румунији била проблематична
и осетљива због многих пребега. У Вршцу смо
живели до 1954, када отац добија прекоманду
у Кикинду. То су прве године којих се јасно
сећам. У Кикинди сам завршио и први разред
школе, стекао другаре за цео живот. Но, 1959.
укида се род коњице у војсци, због неразумне
и незреле одлуке тадашње власти да развој
земље окрене искључиво индустријализацији,
превиђајући ноторну чињеницу да смо, пре
свега, били земља сељака. То води премештају
оца у Београд, у нову војну систематизацију, па
се мајка и ја опет враћамо у Вршац, чекајући да
нам се заврши стан у Београду, као и да отац
тамо добије своје формацијско место. За мене је
то било лепо и безбрижно време. Зближио сам
се веома са својим братом Драганом Крчаговим,
који је био јединац као и ја и 4 године старији
од мене. Био ми је прави узор и идол кроз целу
младост и школовање. Стекао сам и дивне
другаре у школи “Вук Караџић”: Јожија Капелера,
Живу Јованова (са којима сам и дан данас у

интензивним контактима и пријатељству),
Драгана Ђорђевића - “Кике”-а, Каћу Станојковић
- у коју сам био дечачки заљубљен (изгубила
је живот трагично, због великих и неразумних
притисака у породици), Тонка Драгицу, Геровски
Илинку…Каћа је била права звезда. Дивно је
певала, а цртала је уметнички. И сада ми је пред
очима њен цртеж животиња у шуми, ма као
да га је нацртао Албрехт Дирер, као и цртеж
вршачког стадиона тушем, да ми је деловало као
да је у питању фотографија! Сећам се тих дивних
ледених зима са пуно снега, у кући Крчагова, када
смо вечери проводили у великој загрејаној соби,
уваљени у добоке кожне фотеље (заоставштина
пребогатих трговаца Крчагових), а и Деса и
Драган и ја удубљени у сјајне књиге. Посебно
су ме фасцинирале “Гримове бајке”, укоричене у
дивном жуто - плавом повезу.
Када сте напустили родни град?
-У Вршцу сам завршио 2. и 3. основне и у
јуну 1962. коначно смо се пресили у Београд,
где и данас живим. Али, Вршац је мој завичај
и снажно ме непрекидно вуче себи. Никада
нисам прекидао контакте са родним градом.
Јер, Војводина, равница, менталитет људи,
атмосфера града - све то целог века тече мојим
жилама, јер све то тако добро разумем. Београд
је био опет посебна фасцинација. Живели смо
у насељу “Стеван Филиповић” у непосредној
близини стадиона ЈНА (данашњи “Партизанов”).
То је насеље са 5 огромних солитера и великом
“Жутом зградом” иза. Ма, ту је све врвило од
породица официра и њихове деце, скупљених
са свих крајева Југославије. Дивна дружења,
пуно фудбала до касно у ноћ, а што није ни чудно
јер нам је инспирација и фасцинација била близу
- “Партизан” је тих година био врхунска европска
екипа, са сјајном генерацијом “Партизанових
беба”: Шошкић, Васовић, Јусуфи, Ковачевић,
Галић…Какви су то идоли за нас били! Једном
приликом, након тренинга фудбалера, који

смо са великим интересовањем посматрали, у
пролазу ме је Шошкић помиловао по коси. Хе,хе,
имам и данас жив осећај тог додира, јер он је за
нас био божанство!
Када сам први пут видео солитер (са 92
стана) питао сам мајку збуњено: “Јел то све
наше?” Ма, логично јер сам долазио из велике
куће Крчагова и подразумевао сам огромни
стамбени простор. Остају у сећању ликови и

личности, млађи и старији. Похађао сам Четврту
београдску гимназију, на Дедињу, у Драјзеровој
улици. Средњошколско време је мислим
посебно упечатљиво у животу сваког човека.
Ту се формирају вероватно најинтензивнија
пријатељства, јер су то веома бурне године
за свакога. И биле су и за мене. И дан данас,
ти моји најбољи другови из гимназије су моји
најинтензивнији контакти, са пуно међусобних
кумовских веза. Већина мојих будућих кумова је
управо у то време сазревала са мном у амбијенту
гимназије и насеља “Стеван Филиповић”. И
интересантно, већина нас је потицала из
официрских породица, са ретким изузецима.
Стварно смо били добра, дисциплинована
деца и све 4 године смо били најбољи разред
у Гимназији, која је увек била елитна. Пуно
смеха, спорта, доживљаја…И неке незаборавне
љубави…Оне остварене или неостварене,
које тако дубоко леже на срцу и које носимо
као најлепши драгуљ и драгоценост наших
живота…Готово све моје гимназијско друштво
је позавршавало факултете. Све су то били и
остали нормални, паметни људи, пуни изузетних
животних искустава, мудрости, које године
донесу.
Где сте наставили школовање?
-Уписао сам Медицински факултет. Мени је то
било веома интензивно и дубоко лично време.
Суочио сам се са бројним животним проблемима,
једно време и са проблемима које је у том периоду
у породици приређивао темпераментни отац,
склон животном екстремима. Но, није само то
било у питању. Било како било, заглавио сам
медицинске студије! Проблем је био у томе што
сам био амбициозан, али су околности биле
јаче од мене, у том периоду. Комплетна животна
ровитост и несређеност развили су ми неурозу,
која се посебно испољавала у несаницама.
Како каже познати шведски психолог Ерик
Ериксон: “Већина младих људи, у градовима и са
развијеним духовним животом, прође у периоду
између 20. и 30. године живота једну врсту
неуротичке кризе”… И дословце, то се и мени
десило… Али, како каже вероватно највећи
српски интелектуалац проф. др Владета Јеротић
“неуроза у себи носи и клицу новог, шансу за
преображај”. Донео сам одлуку да се одлучно
ухватим у коштац са самим собом. Сматрам да
у животу нема већег изазова од борбе са самим
собом. Не постоји тако озбиљан противник
човеку, као што то може бити он сам себи! Али,
савладати себе и сопствену неурозу, развија у
особи изузетно самопоштовање. И савладао
сам је! Преосталу половину студија, са свим
баш стручно - клиничким предметима - оно
што јесте најважније - прошао сам са просеком
9,3. А, пре тога, просек ми је био 6,7. Осетио сам
веома добро сопствени преображај. Постао сам
свестан снаге коју човек носи у себи, а које пре
није ни био свестан, јер пред њим није постојало

јако искушење. Важио сам за мало стидљивог,
несигурног, осетљивог - до тада. Моји пријатељи
нису просто очима могли да поверују у толики
преображај. Сада је пред њима била особа која
је прошла личну кризу, али ојачана, енергична,
много сигурнија у себе. Особа која је знала шта
хоће, која је јасно и бритко говорила и поступала.
На одређени начин, колико год то парадоксално
звучало, моја неуроза је била велика милост која
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ми се догодила.
Где сте добили посао као млади лекар?
-Прво сам, након студија, почео да радим
у селу Старчеву, код Панчева. Идеја ми је
била да се убацим у панчевачку болницу
на гинекологију, јер сам имао некакве везе
(без којих се није могло тада), али је Болница
расписала интерни конкурс, чиме сам као
кандитат споља, био аутоматски елиминисан.
Да не бих губио време, прихватио сам то место у
Старчеву и путовао сам из Београда, тих скоро 4
месеца. Већ у јануару сам се пребацио у Београд
и запослио се у Заводу за здравствену заштиту
радника ЖТП-а, у Савској улици. Назив установе
делује некако соцреалистички, али захваљујући
изузетно способном директору прим. др
Драгославу Мијатовићу, који је деценијама
водио Завод, Центар је израстао у елитну и
веома респектабилну установу. Звали су нас
“милионски чардак ни на небу ни на земљи”, јер
смо једини у земљи били здравствена установа
са друштвеном својином и организацијом. Били
смо 90 одсто власник комплетног капитала и
луксузне медицинске опреме, и ван система
државног здравства. Људи који су долазили са
стране у чуду су гледали невероватну сређеност,
сјај и квалитет установе. Мој пријатељ из
комплетног школовања Милош Димитријевић,
који је деценијама архитекта у Холандији,
када је дошао код мене у установу није могао
да верује својим очима посматрајући такав
луксуз и очигледно велико улагање… Након
нешто више од две године прихватио сам
специјализацију из епидемиологије и тиме
начинио, по мени, велику грешку. Поверовао
сам неким пријатељима, који су ми давали
прегршт обећања да ће ме убацити у Светску
здравствену организацију, јер епидемиолози
јесу изузетно тражена здравствена струка на
нивоу планете. Но, када се “рашчистио дим”
ништа од тога није реализовано. А, када сам по
завршетку специјализације послом први пут
ушао у железнички ресторан исхране и видео
да конобари и кувари беже од мене, доживео
сам жестоко разочарење, јер сам помислио: “Па,
нисам ја студирао и мучио се да људи беже од
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мене!”Још када ми је колега, чувени епидемиолог
са Торлака Радмило Петровић рекао: “Колега, Ви
и ја смо погрешили специјализацију…” знао сам
шта ми је чинити.
Како сте и где нашли „спас“?
-Још у студентским данима ме је привлачило
оно што је била гранична медицина у то време:
акупунктура и фитотерапија. Читао сам доста
о томе, привлачило ме је, јер сам једноставно
видео, и после, током опште лекарске праксе,
незадовољство пацијената фармаколошком

срећнијег човека од мене, када је потписан мир
и окончан сукоб, у јануару 1992. Од тог момента
традиционална медицина је постала мој пуни
фокус. Завод је постао центар окупљања за
нове, комплементарне медицинске гране. То
је било дивно време за мене. Водећи људи
установе су били људи ван клишеа, са широким
и интелигентним поимањем живота и струке:
директор Мијатовић нам је дао одрешене руке,
јер је имао пуно поверења у нас, а посебно у
прим. др сц. мед. Часлава Хаџи Николића, мени

медицином. Осећао сам да им треба додатне
помоћи и да ово што им се пружа није довољно.
Незадовољство према епидемиологији, само
је интензивирало то што ме тако привлачило.
Тада је већ постојао у Београду ЕЦПД (Европски
центар за мир и развој, при УН) - Школа
традиционалне медицине. Предавачи су били
професори и лекари из Кине. Самофинансирао
сам ту едукацију, која је тих бурних 90 - их била
прекидана мобилизацијама и коначно одласком
на фронт у октобру 1991. Свашта сам тамо видео
за та три и по месеца: и часних људи, патриота
и људи оданих земљи, али и пијанаца, будала,
неуравнотежених…Али, видео се и сав хаос
земље, која је неповратно пропадала. Није било

једну од најдражих особа у животу. Часлав
је био светски путник, редован у Амазонији,
обожавао је другачије медицинске путеве, а
био је особа, која је у Заводу могла све. И све
што је могао, чинио је у правцу креативности и
доброг за све нас. Тако смо у периоду од априла
до јуна 1995. организовали велику едукацију
“100 сати традиционалне медицине” - веома
посећену и од лекара из других здравствених
установа. Учествовао сам и као организатор и
као предавач. Часлав ме је наговорио да сва та
предавања преточим у књигу, која је изашла
нешто касније, чекајући финансијера. Носила
је назив “Фитотерапија - део традиционалне
медицине”. Имала је 3 издања. На крилима тих
едукација, у марту 1996, отворено је Оделење
за комплементарну медицину, једино такво
постојеће у земљи, када још није било ни
законске регулативе. Ту је упражњавана
акупунктура, терапија биостимулативним
ласерима мале снаге (тако компатибилне са
акупунктуром) и фитотерапија. Оделење сам ја
водио. Дивна је била и сарадња лекара других
специјализација: физијатри, реуматолози,
неуролози, ОРЛ специјалисти, хирурзи... сви су
прихватили Оделење. Пацијенти су нагрнули
са пуно поверења. Имали смо и по 20 и више
пацијената дневно… Оделење је у тој форми
постојало 11 година, до 2007. Током 2002. се,
по систематизацији, интегрисало са Службом
за физикалну медицину и рехабилитацију.
Функционисало је до 2007. Све што је лепо не
траје предуго. Одласком директора Мијатовића
и др Часлава у пензију, створила се неповољна
атмосфера у Заводу. Нова директорка ме
је условила, да морам да преузмем место
помоћника директора, ако желим да сачувам
Оделење, јер оно није било у званичном опису
делатности установе. Никада нисам био склон
менталитету владања. Сукоб са њом је убрзо
избио, на сасвим неочекивани начин. Поднео
сам неопозиву оставку, након мање од 2 месеца
на тој функцији. Освета је уследила брзо. У марту
2007. укинуто је Оделење за комплементарну
медицине, након 11 година постојања и морао
сам да се (бар такво је било званично саопштење)
вратим на место епидемиолога. Но, већ сам
отворио сопствено предузеће за производњу
и дистрибуцију биљних препарата (чајева
и крема) у новембру 2004. Интензивно сам
сарађивао са веома јаким мрежним системом
“Елиса” из Панчева, све до 2011, када су они
упали у велике финансијске проблеме и раскид
је био неминован. То моје предузеће постоји и
данас, зове се “Доротеј фарм”, а сада сарађује са
новим мрежним системом, који је израстао из
“Елисе”. Зову се “Грин” и из Новог Сада су.
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Од када тај отпор према епидемиологији?
-Морам признати да сам се целог века са
отпором односио према епидемиологији, што
ми не служи ни на част, ни на образ, али моја
реална вокација је увек била традиционална
медицина. Са задовољством сам је проучавао
и читао, набављао литературу, фотокопирао
ретке књиге, преводио. Од 2004. традиционалну
медицину радим у склопу своје фирме, јер
нисам желео да је радим у Заводу, упоредо
са епидемиологијом. Вероватно је то по мало
неразуман каприц био, али нисам могао, ни
желео другачије. У контакту сам и са Колеџом
фитотерапије у Енглеској, одакле добијам
сјајне журнале, са изузетним текстовима, који
ми дају инспирацију за формирање, без лажне
скромности, сјајних биљних препарата. Године
2005. стекао сам титулу примаријуса, радовима
из акупунктуре, фитотерапије и терапије
биостимулативним ласерима мале снаге. Током
2008. био сам члан Комисије при Министарству
здравља, коју је координисао проф.др. Вук
Стамболовић, а која је донела регулативе,
касније преточене у закон, да одређене области
традиционалне
медицине:
акупунктура,
фитотерапија, хомеопатија, киропрактика,
макробиотика… постају равноправне са
званично - медицинским системима лечења.
-У септембру 2014, добио сам позив да
будем предавач по позиву у СЛД-у (Српском
лекарском друштву) из области фитотерапије и
акупунктуре. Те едукације организује удружење
“Quanttes” и обухвата постдипломце (лекаре,
стоматологе,
фармацеуте,
биохемичаре).
Преузео сам руковођење теоретским делом
наставе, а и на акупунктури имам бројне и
врло захтевне часове. Но, те едукације су ми
неописиво задовољство. Дружење са младим
паметним људима мора да “пуни батерије”
сваком човеку. Истовремено сам укључен, као
предавач, у едукације из апитерапије (пчелињи
производи) у организацији Удружења “АпиБео” из Београда, које једино на Балкану има
акредитован програм. Те едукације теку од 2013.
Аутор сте неколико књига, и то не само
стручних. Којих?
-Издао сам књигу “Фитотерапија - холистичка
медицина”, 2017, а управо пишем и њен други
део. У мају 2017. изашла ми је из штампе
књига посвећена Вршцу: “Крчагови и Вршац Хроника једног времена”. Обухвата причу о три
генерације Крчагова, чије је богатство уништио
прво фашизам, па комунизам. Представља и
омаж мени драгим: Драгану (преминуо 2009.)
и Деси (преминула 2015.). Промовисао сам је у
Библиотеци Града, 16. октобра, прошле године.
А, управо сам завршио и још једну књигу о
Вршцу: “Нада Срце - Лепотица Вршца”. То је
прича о животу моје мајке Наде Вујновић, коју су
доајени Вршца прогласили за најлепшу девојку
у историји Вршца! Мислим да је ово свакако
претенциозно, јер свако време има и дало је
своје лепотице. Како год било, та је жена била
бисер. Не само као лепотица, већ и као човек и
мајка! Надам се да ћу и њу промовисати негде на
јесен, у Вршцу!
Дали сте још у радном односу?
-У пензији сам од новембра 2017. Ово ми
је сада диван период мог живота, јер пуним
временом и снагом могу да се окренем оним
стварима, чију сам реализацију годинама
одлагао због недостатка времена. Релативно сам
добро и надам се да ће тако и потрајати…Деца
су ми формирани момци. Старији Вук је завршио
Пословну информатику на Сингидунуму, а
Растко је друга година Фармације.
Претпостављам да сваки човек, када превали
солидан животни пут, носи у себи есенцијалну
поруку. Ону једну језгровиту мисао, која је
сиже комплетног живота. Моја је: Идите само
оним путем, којим Вас срце води! Тада нећете
погрешити. Саслушајте људе око вас, примајте
савете, али крећите се само за сопственим
поривом и позивом из дубине срца. Јер, нико не
може познавати Вас боље од Вас самих.

Јованка Ерски
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ПРИЧА О ПРВИМ ВРШАЧКИМ ФАБРИКАНТИМА

„КАКО СМО УПАЛИЛИ СИЈАЛИЦЕ?“

У Градском музеју Вршца
недавно је представљена изложба
о првим вршачким фабрикантима
под називом „Кад смо упалили
сијалице?“ историчара Дејана
Чимбуровића. Овом приликом
изложени су огласи којима су
први вршачки индустријалци
рекламирали своје производе и
услуге, а који су, како каже аутор
изложбе, излазили у локалној
штампи, којој се много веровало,
али и у виду носећих и зидних
реклама.
Чимбуровић
истиче
да
се слободно може рећи да
је Вршац, који је крајем 19. и
почетком 20. века имао око 25.000
становника, био индустријски
веома развијен град, а вршачки
фабриканти били су награђивани
у свим европским земљама. Тема
индустријализације Вршца до сада
је била прилично необрађена,
а многи од изложених огласа
су сада први пут представљени
јавности. Тадашњи огласи нису
били нимало јефтини, али су
представљали престиж, а обично
су се издавали и на српском и на
немачком језику.

- Индустријска производња
у Вршцу започела је свој рад
отприлике половином 19. века,
када су у Аустроугарској донети
први трговачки закони који су
утрли пут развоју индустрије у
читавој монархији, па тако и у
Вршцу. Једна од првих фабрика
био је први банатски млин Антона
Фрица. Антон Фриц је поред тог
млина имао и купатило, а био је
један од најстаријих фабриканата.
У том млину вршиле су се услуге
млевења разних врста житарица.
Млин је два пута горео, први пут
са не тако великим материјалним
последицама, а други пут је
потпуно изгорео. Након тога,
Антон Фриц је обновио свој посед,

али на крају га је откупио Виљем
Адлер, један од најбогатијих људи
у Вршцу крајем 19. века, који је
иначе возио и први аутомобил
у Вршцу. Адлер је у свом поседу
имао хотел, виноград у којем је
производио сопствена вина; од
Фрица је купио млин и купатило
које је касније реновирао

савременијом опремом. Једно
од најчувенијих купатила било
је Корнелијино купатило које
је у свом поседу имало и школу
пливања, салон за масажу, парно
купатило и каде са етеричним
уљима. То је било једно од
најпосећенијих места у Вршцу
у то време, нарочито у време
летњих жега. Фрицов, а касније
Адлеров млин налазио се на месту
данашњег Старог млина, а поред
њега постојали су и Сајбертов
млин (код некадашње пијаце),
као и млин Паје Поповића, једног
од првих вршачких фабриканата
српске националности, који је
након Поповићеве смрти преузео
извесни Раушер. Иначе, сви су се
они такмичили, оглашавали своје
услуге и развијали конкуренцију –
прича Чимбуровић.
Добро познато име Јохана
(Јована) Цофмана везује се за

вршачко пиварство, али Дејан
Чимбуровић
објашњава
да
Цофман није био први пивар у
Вршцу:
- Пивара Јохана Цофмана
свакако је најпознатија, мада
многи Вршчани не знају да ово
није била прва пивара у Вршцу.
Прва, Греберова пивара налазила
се на месту данашње мале пијаце
и постојала је све до Револуције
1848. године. Јохан Цофман
1859. године добија дозволу од
градских власти да на месту на
којем се и данас налази Вршачка
пивара, оснује своју фабрику.
Јохана је наследио његов син
Шандор Цофман који је све те
погоне унапредио и повећао
производњу, тако да је вршачко
пиво постало надалеко познато.

Породици Цофман је пивара
одузета национализацијом 1945.
године. Цофманови су основали
и прву пивницу која се налазила
код Железничке станице и
бившег Јеврејског гробља. Звала
се „Гамбринус“, по немачком
заштитнику пива, а била је
омиљено окупљалиште Вршчана
свих генерација.
Сем пива, у Вршцу се
производила и сода вода, веома
популарно пиће крајем 19. века, а
фабрика сода воде Васе Драгића
налазила се на Тргу Фрање Јозефа
(данашњем Светосавском тргу).
Васа Драгић је поред сода воде
производио и крахл, тада веома
популарно пиће од прженог
шећера, и остала „кипећа“
пића. Своје производе нудио
је „содаџијама“ који су вукли
колица са пићима и продавали
их на улици, као и гостионицама,
хотелима, посластичарницама...
У Вршцу се производио и веома
квалитетан коњак. Браћа Ленгауер,
власници једне од фабрика, која се
налазила у данашњој Шумадијској
улици, добили су за свој коњак
чак и награду на једном светском
такмичењу.
Разноврсна
индустријска
слика града огледала се и у
постојању ливница и фабрика

намештаја.
- Пионири металне индустрије
у Вршцу били су Валентин Најком
и Јулиус Сајдл. У почетку су били
сарадници, да би касније постали
љути конкуренти, и као такви,
својим огласима су се трудили да
један другом преотму што већи
број муштерија. Производили су
све од пољопривредних машина
и виноградарских справа до алата
и плугова, а вршили су и поправке.
Најкомова ливница налазила се у
близини пијаце, док је ливница
Јулиуса Сајдла била на месту

кондиторских производа Самуела
Шварца, коју су двадесетих година
20. века откупила браћа Ифко, да
би по завршетку Другог светског
рата ово постао чувени „Банат“.
Иако је променила неколико
власника, ово је једина фабрика
из тог времена у Вршцу која и дан
данас послује и налази се на истом
месту, истиче Чимбуровић.
Необична је и прича о доласку
струје у Вршац, по којој је изложба
и понела име. Вршац је упалио
своја светла 16. децембра 1897.
године. Једна од првих улица

данашњег„Другог октобра“. Вршац
је имао и квалитетан намештај
који је извозио, а производио се
у фабрици Леонхарда Шулца, коју
је касније откупила удовица Хуга
Апфелбаума, а која се налазила у
данашњој улици Стевана Немање
– објашњава аутор изложбе и
додаје да је Вршац био центар

свиларске индустрије, поред
Панчева, Ковина и Беле Цркве.
Најзначајнија свиларка била је
Ева Херцог која је награђивала
великим
признањима
на
изложбама у Бечу, као и златном
медаљом у Лондону. Само
свиларство у овим крајевима,

осветљених електричном струјом
била је Темишварска (данашња
Милоша Обилића), а касније је
светло пуштено и у остале улице.
Некадашња електрана налазила
се на месту данашњег ритејл парка
„Стоп шоп“, а око њене изградње и
рада било је доста проблема.
- Пре свега, градске власти
нису успевале да нађу новац
за изградњу електране, па су
морале да узму позајмицу од
банке, а касније, због проблема
са извођачима радова, изградња
је неколико пута прекидана.
Вршчани, који су пре тога
улице осветљавали уз помоћ
фењера и уља, уопште нису били
одушевљени идејом да добију
струју! Сматрали су да градске
власти улажу превелик новац у
ову идеју и плашили су се дугова,
а постављали су и питања о
рачунима који ће по доласку струје
доћи на наплату. Када су сијалице
коначно прорадиле, настали
су нови проблеми, јер је струја
била једнофазна и периферија
је остала врло слабо осветљена
наспрам центра, што су пре свега
искористили лопови којима је
мрак апсолутно одговарао.
Историчар
Чимбуровић

иначе, развило се тако што је
Марија Терезија наредила да се
посаде бели дудови којима су се
онда храниле свилене бубе. И
данас се редови тих дудова налазе
на путу према Стражи.
Прехрамбена индустрија у
Вршцу обухватала је творницу
сухомеснатих
производа
Ђоке Гергеча, али и фабрику

истиче да су чак и тадашње новине
писале да је било проблема јер су
се грађани у полумраку саплитали
о олуке, а све под насловом „Ако
нам је таква струја, хвала – не
треба нам“. Неки Вршчани су чак
организовали и петицију којом
су тражили укидање струје и –
повратак на фењере!
Т.С.
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НАГРАДА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА

Жири Конкурса 59. Ликовне
Манифестације деце и омладине
„Награда
Паје
Јовановић“,
у
организацији Културног центра Вршац,
донео је одлуку о овогодишњим
признањима. Награђени су учесници
у пет старосних категорија, а изложба
награђених радова, као и претходних
година, биће организована током
септембра у Културном центру.
У категорији деце од пет до
шест година прву награду освојио
је Филип Милошев (ПУ „Чаролија”
Вршац - “Колибри”,
Катарина
Поповић ликовни педагог), другу
Марко Сантрач (ПУ „Чаролија” Вршац
- “Колибри”,
Катарина Поповић
ликовни педагог), а трећу Сара Ћирин
(ПУ „Чаролија” Вршац - “Лептирић”,
Косор Невенка, Јелена Штетић
ликовни педагог). Награда Културног
центра Вршац за креативност припала
је Маши Милошевић (ПУ „Чаролија”
Вршац - “Лептирић”, Косор Невенка,
Јелена Штетић ликовни педагог),
Награда Градског музеја Вршац
додељена је Лани Гава (ПУ „Чаролија”
Вршац - “Бубамара”, Иванка Пејаковић
и Вида Радаковић ликовни педагог), а
Награда Књижевне општине Вршац
Инес Хошић (ПУ „Чаролија” Вршац “Бубамара”, Иванка Пејаковић и Вида
Радаковић ликовни педагог).
Међу такмичарима узраста од 7
до 10 година најуспешнији су били
Рађија Илимента (ПУ „Чаролија”
Вршац - “Колибри”, Зојица Пауновић
ликовни педагог) и Угљеша Кналаф
(ПУ „Чаролија” Вршац - “Пчелица”,
Снежана Валтер ликовни педагог).
Другу награду поделили су Ленка
Мартинов (ПУ „Чаролија” Вршац “Колибри”, Зојица Пауновић ликовни
педагог) и Лука Ћурић (ПУ „Чаролија”
Вршац - “Бубамара”, Живков Јеленуца
ликовни педагог), док је трећу
награду добила Анђела Митровић
(ПУ „Чаролија” Вршац - “Бубамара”,
Весна Максимовић и Ивана Суботић
ликовни педагог). Ангелина Репаја (ПУ
„Чаролија” Вршац - “Пчелица”, Валтер
Снежана ликовни педагог) добила је
Награду Културног центра, Награду
Градског музеја добио је Александар
Липтак (ОШ „Младост“ Вршац, Мерима
Јовановић ликовни
педагог), а
Награду КОВ-а Коста Ратковић (ОШ

„Дринка Павловић“ Београд, Мерима
Јовановић ликовни педагог).
У узрасној категорији од 11 до
14 година првонаграђени су Лазар
Петровић (ОШ “Браћа Јерковић”,
Београд, Ивана Ристић ликовни
педагог) и Теодора Јаковљевић
(„Цртуљко“,
Београд,
Мина
Тодосијевић ликовни педагог). Друга
награда припала је Ањи Стефановић
(„Цртуљко“,
Београд,
Мина
Тодосијевић ликовни педагог) и Дуњи
Ћурчић (ОШ „Вук Караџић”, Вршац,
Љиљана Томић ликовни педагог), а
трећа Јовану Лазаревићу (ОШ “Браћа
Јерковић”, Београд, Ивана Ристић
ликовни педагог). Теодора Рудинац
(ОШ „Паја Јовановић”, Вршац, Славица
Рабковић ликовни педагог) награђена
је признањем Културног центра,
Марко Милићевић (ОШ „Јован Стерија
Попопвић” Вршац,Ивана Милошевић
ликовни педагог) Наградом Градског
музеја, а Јана Милинковић (ОШ „Вук
Караџић”, Вршац, Маријана Винтер
ликовни педагог) Наградом КОВ-а.
Међу
средњошколцима
најуспешније су биле Теодора
Максимовић (Школа примењених
уметности, Шабац, ИванВујанић
ликовни педагог) и Ирена Исић
(Школа примењених уметности,
Шабац, Александра Хорват ликовни
педагог). Другу награду добиле
су Андреа Дамњановић (Школа
примењених уметности, Шабац, Иван

Вујанић ликовни педагог) и Ружица
Ристивојевић (Школа примењених
уметности, Шабац, Михајло Симовић
ликовни педагог), а трећу Јована
Тодоровић (Школа примењених
уметности, Шабац, Јовановић Наташа
ликовни педагог) и Марина Николић
(Школа примењених уметности,
Шабац, Јовановић Наташа ликовни
педагог). Софија Даниловић (Школа
примењених уметности, Шабац,
Александра Хорват ликовни педагог)
добила је Награду Културног центра
за креативност, Андреа Кабић (Школа
примењених уметности, Шабац,
Александра Хорват ликовни педагог)
Награду Градског музеја, а Ивана
Милошевић (Школа примењених
уметности, Шабац, Младен Пантелић
ликовни педагог) Награду Књижевне
општине Вршац.
У најстаријој категорији у којој
су се такмичили учесници од 19 до
25 година, прву награду и Награду
Културног центра добила је Анастасија
Митровић (Школа примењених
уметности, Шабац, Наташа Јовановић
ликовни педагог), другу и трећу
награду освојио је Михајло Јовановић,
Награду Градског музеја Анђела
Обреновић (Школа примењених
уметности, Шабац, Михајло Симовић
ликовни педагог), а Награду КОВ-а
Душанка Паун (СОШО „Јелена
Варјашки”, Вршац, Иван Блануша
ликовни педагог).

ПРВИ СРПСКИ ГОСПЕЛ ХОР У ВРШЦУ

МЕРИ ГОСПЕЛ ХОР У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ И КАТЕДРАЛИ

Вечерас (у петак, 22. јуна) од 19
часова Удружење „Тачка сусретања“
приређује концерт Мери госпел
(Merry Gospel) хора, под диригентском
палицом Марије Кубурић-Боровић.
Хор ће у Вршцу наступити и сутрадан, у
суботу 23. јуна у 20 часова у Катедрали
светог Герхарда.
Мери госпел хор је први српски
госпел хор основан 2001. године под
управом диригента Марије КубурићБоровић. Од самог почетка свог
рада хор базира свој репертоар на
делима црначке духовне и госпел
музике као и ауторским песмама истог
жанра младих композитора и певача.
Хор броји око тридесет активних
чланова, а оригинална поставка била
је интернационална, будући да су га
чинили певачи и љубитељи госпела
из свих делова света – од Енглеске,
Америке,
Аустралије,
Немачке,
Аустрије, Словеније и Португала, све
до Македоније, Хрватске и различитих
подручја Србије. Данас је седиште хора
у Београду где се и одвијају редовне
пробе. Солисти хора су чланови
самог ансамбла, а Мери госпел хор
на наступима прати бенд који чине

клавир, оргуље, гитара, контрабас и
бубањ у изведби професионалних
музичара.
Током 17 година постојања, Мери
госпел хор наступао је на бројним
фестивалима духовне музике у
земљи и иностранству међу којима
су Сомборске музичке свечаности,
више целовечерњих концерата на

великој сцени Коларчеве задужбине,
Осорски музички фестивал у
Хрватској, Фестивал духовне музике у
Аустрији, Летње музичке свечаности у
Краљеву, Врева фестивал у Београду,
Хорски фестивал „Слободан Бурсаћ“
у Зрењанину и солистички концерти
широм Србије као и у Јевремовој Улици
сусрета и на платоу испред Скупштине
града Београда. 2017. године хор
је одржао целовечерњи концерт у
оквиру 13. Интернационалног џез и
блуз фестивала „Џезтроник“ у Вршцу.
Поред тога, хор бележи и учешће на
великом броју позоришних представа
и хуманитарних манифестација,
гостовања на албумима еминентних
музичара,
изложбама,
научним
скуповима и интердисциплинарним
пројектима као и сарадњу са музејима
града Београда, Музичком омладином
Београда и гостовања на Радио
Београду.
Овај јединствени српски хор је до
сада објавио три ДВД издања својих
наступа у Коларчевој задужбини, као
и аудио ЦД са бројним нумерама свог
репертоара и одабраним ауторским
песмама.
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Да ли су песници слабићи који поклекну
неким заумним захтевима демонских сила из ко
зна којих мрачних или светлих предела духа и
покорно им служе и стварају поезију која онда
инфицира спокојне духове обичних људи чинећи
их друштвено нестабилним јер пожеле мало
више слободе и промене?
Т.Сухецки
Матуранти Више гимназије у Вршцу који су
матурирали 1957/58. године, окупљају се на
платински јубилеј – шездесетогодишњицу – у
Вршцу, у хотелу „Србија“ у суботу 07.07.2018.
године, сала Алкудиа.

ИЗ ЂАЧКОГ УГЛА
Поводом
платинског
јубилеја,
шездесетогодишњице Велике матуре, са поштовањем
се сећамо наших другарица и другова који нису
могли да нам се придруже на овом јубилеју, које
топло поздрављамо: Наде Медић, Зденке Билић,
Ђорђа Владисављевића, Десе Жебељан, Персиде
Крецу, Марине Чавошки, Милована Јованчића, Смиље
Бућинац, Радунке Ђукић, Радмиле Јелић, Ђуре Глојер,
Радојке Тодоров, Милке Ђурановић, Илеане Паунеску,
Жарка Латиновића, Љубице Станковић, Петуније
Шандру, Ђурђине Бранков, Јона Дамјан, Јона Чикала,
Бранислава Велемир, Воје Миладиновић;
Наших цењених и поштованих професора, који су
нас у јуну 1958. године извели на Виши течајни испит:
Ђуре Кнежевића, Матилде Токин, Тодора Милована,
Мирославе Гавриловић, Миодрага Виденовића,
Добривоја Гавриловића, Радојке Виденовић, Миодрага
Бјелетића, Добан Трајана, Софије Кнежевић, Балан Јона,
Јулије Павловић, Новице Анђића, Велимира Ђонина,
Миливоја Кудре, Миодрага Торбарова, Петра Флоре,
Светозара Грујића, Ервина Мареша, Славка Кручичана,
Љубице Плавшић, Вере Јосић, Маргарете Филип,
Крсте Милина, Елене Босиок, Лепосаве Вуковић, Саве
Живанова – Чизе;
Наших драгих другарица и другова, који више
нису међу нама: Зорана Поповског, Дејана Ђуричина,
Милоша Вујадиновић, Софије Дражић, Наде Царичић,
Живе Стојиловића, Мирјане Вучковић, Анђелке
Николин, Саве Тодоровића, Анђелке Ивковић,
Корнелије Томић, Муц Јона, Милована Судара, Олге
Чучковић, Мирјане Зец, Ђурице Милитара, Мирјане
Грозданић, Берлован Виорела, Стадоја Вукова, Руга
Симеона, Славка Негована, Серафољан Георгеа,
Александра Ђонина, Манеску Дојне, Арман Јулиуса,
Милана Фијатовића, Алексе Торбице, Војна Јована,
Олгице Илијевић, Султане Петровић, Станислава
Бранкова, Србу Викентија, Момчила Војводића,
Вере Ћирић, Радојице Скелеџије, Дежан Викторије,
Стеванке Стојановић, Љубице Бркић, Миливоја
Илијина, Илије Кљајића, Иванке Ђорђевић, Љубомира
Јовановића, Марије Драган, Жарка Рачића, Стане
Ступар, Константина Петрова, Александра Кривошеја,
Јосифа Ардељана, Саве Балана, Срђана Зорића.
Кета, Ђоковић, …..
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ИЗЛОЖБА У „ГАЛЕРИЈАНИ“ У ЧАСТ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА
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ВЕРА У ФИГУРУ КАО ПОБЕДА НАД ДИГИТАЛНОМ МИШЉУ

У суботу је у Вршцу, родном
граду једног од запаженијих
светских сликара реализма Паје
Јовановића, на дан његовог
рођења, 16. јуна, у „Галеријани“
отворена изложба „Изазови
савремене фигурације – омаж
Паји Јовановићу“.
Изложбу је отворио Драган
Јовановић Данилов, књижевник,
добитник Награде „Васко Попа“
и ликовни критичар, нагласивши
да изложбе попут ове, отворене у
„Галеријани“, буде наду у обнову
српске културе јер изложене
слике представљају један облик
историјског доказа.
- Живимо у времену дигиталне

апокалипсе,
дигиталног
варварства, када су наша чула
поремећена. Уметност је данас
све метанија, све хладнија,
а дигитална мисао прети да
прогута магијску мисао. Нашој
култури панично недостају
овакве изложбе јер оне буде
наду да слика као магични
доживљај неће бити изгубљена
у том виртуалитету – рекао је
Јовановић Данилов.
Своје
радове
вршачкој
публици
су
представили
уметници:
Василије
Васа
Доловачки, Владимир Дуњић,
Душан
Ђукарић,
Небојша
Ђурановић,
Зоран
Круљ,

Михаил Миле Кулачић, Драган
Мартиновић, Милан Милетић,
Предраг Пеђа Милошевић,
Снежана Петровић, Слободан
Сотиров, Томислав Сухецки и
Радован Мића Трнавац.
- У питању су уметници
који су већ дуго присутни у
нашем ликовном животу и
који посвећено, волтеровски
обрађују свој врт. Сви ови
сликари пронашли су упориште
у оном што бих ја назвао „српски
психо-космо-логос“. На овим
сликама
проналазимо
код
духовне особености овог тла.
Ипак, сви они иза себе имају
темељ, подлогу, трансмисију

знања која је дошла из другости,
из познавања културе и гледања
светског сликарства. Код ових
уметника види се спој српског
кода, постојећег алгоритма и
усвојене светске културе. Оно
што обједињује ове уметнике
пре свега је вера у фигуру, вера
у човека – изјавио је Јовановић
Данилов.
Власница „Галеријане“ Гордана
Лазић Велован истакла је да је
основна идеја изложбе сећање на
Пају Јовановића и изразила наду
да ће овај омаж великану постати
традиција. Изложба је отворена
до 26. јуна.
Т.С.

ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ПРЕСТАВЉЕНА „САВРЕМЕНА БИБЛИОТЕКА“

Прошле среде у Градској библиотеци
организована је промоција часописа
„Савремена библиотека“. У промоцији
су учествовале Милица Стевановић,
уредница часописа, Љубица Петковић,
чланица редакције, и Јелена Перовић из
Народне библиотеке Крушевац.
Године 2018. обележавају се четири
деценије од појаве Билтена заједнице
библиотека Општине Крушевац и 35
година од кад је то гласило преименовано
у „Савремена библиотека“ – под чијим
именом часопис и данас излази.
Часопис се бави феноменима модерног
библиотекарства, различитим актуелним
питањима библиотечке теорије и праксе,
занимљивим програмима и различитим
активностима у библиотекама широм
земље, и Калимаховим настављачима
– библиотекарима ствараоцима који
се поред уже струке баве и писањем,
превођењем, научним радом.

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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Сама чињеница да се судбине уметника данас
доводе у контекст са делом Паје Јовановића
представљају драгоцен документ непроцењиве
истине о чврстини уверења данас и Паје Јовановића,
рекао је вршачки сликар Томислав Сухецки на
отварању Изазова конфигурације у вршачкој
Галеријани.
Уметници представљени на изложби “Савремена

ФОТОРЕПОРТАЖА
српска ликовна конфигурација у контексту дела Паје
Јовановића” обнављају класичну уљану слику као
аутономан естетски предмет, речи су писца Драгана
Јовановића Данилова.
Гордана Лазић Велован, власница Галеријане,
истакла је да је њена галерија отворила врата
уметницима који у фигурацији траже изазов у част
Паје Јовановића како би се отргли од праксе заборава
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и духовне летаргије. Слике наших савремених
уметника буде емоције, позивају на промишљање
и делују инспиративно, па и лековито, нагласила је
Лазић Велован.
За све оне који су пропустили да погледају изложбу
у Галеријани, Вршачка кула” на својим странама
приказује један њен део.

ОМА
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ВРШАЧКА КУЛА

АЖ ПАЈИ ЈОВАНОВИЋУ У ГАЛЕРИЈАНИ
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Зрењанин
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

A VÖRÖSKERESZT ÉS AZ ÚJVIDÉKI VÉRÁTÖMLESZTŐ INTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

A

z elmúlt csütörtökön immár harmadszor szerveztek véradási akciót a
nagybecskereki községi Vöröskereszt szervezésében. Az eseménnyel kapcsolatosan dr Jasmina Vujanov a városi vöröskereszt szervezetének aktivistája
és a véradási akció egyik szervezője, nyilatkozott lapunknak.
– Az új törvény amely 2018ban lépett életben, előírja, hogy
kizárólag az Újvidéki Vérátömlesztő Intézet végezheti azaz
gyűjtheti be az önkéntes véradóktól a vért. Mi Nagybecskereken, megszerveztük nem csak
a nagybecskereki hanem a környező magyarcsernyei, törökbecsei és torontálszécsányi községek területén élő önkéntes véradók számára a véradási lehetőséget. Ez alkalommal, a déli órákig harminckét önkéntes véradó
adott vért de egész napon át fogadták az önkéntes véradókatnyilatkozta dr. Jasmina Vujanov.
A nagybecskereki Janješ Željko először 2007-ben adott vért.

AZ EMMAUSZ FIÚKOLLÉGIUM TORNATERMÉBEN

Véradási akció
Nagybecskereken

»A résztvevő fiatalok

Ének-és dalfesztivált
rendeztek Muzslyán
A

»Véráttömlesztő Intézet személyzete Nagybecskereken és dr Jasmina Vujanov

„

Ilyenkor mindig
jó érzés tölt el mert
tudom, hogy
ezzel a tettemmel
valakinek a
segítségére leszek,
akkor, amikor igen
nagy szüksége lesz rá

»Janješ Željko

-A mai napon 29. alkalommal adtam vért, ilyenkor mindig
jó érzés tölt el mert tudom, hogy
ezzel a tettemmel valakinek a
segítségére leszek, akkor, amikor igen nagy szüksége lesz rányilatkozta az önkéntes véradó.
A véradás szervezői azon
vannak, hogy valamiképpen olyan megoldást találjanak, hogy az említett községek területéről érkező önkénteseknek ne keljen beutazniuk
Nagybecskerekre hanem ezt
saját településükön is megtePRÉCZ ISTVÁN
hessék.

szép számban megjelent szülők, nagyszülők és barátok előtt ötödik
alkalommal tartották meg
a muzslyai Emmausz Fiúkollégium tornatermében
a Lélek ritmusa elnevezésű ének- és dalfesztivált.
A fiatal és tehetséges énekeseket a szervezők nevében Kalapis Sztoján atya
köszöntötte, majd alkalmi

énekekkel bemutatkoztak
Pálfi Laura, Nyerges Anabella, Szalma Eleonóra, Sevarika Marina, Mezei Szimóna, Bodó Tímea, Gabona Kinga, Szabó Laura, Gabona Andor, Molnár Gábor,
Mezei Áron, Szalma Árpád
és Németh Arnold, valamint szavalattal Kormányos Ákos.
BORBÉLY TIVADAR

A VMSZ HELYI TAGOZATÁNAK SZERVEZÉSÉBEN

Takarítási, csinosítási
akció Muzslyán
A

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) muzslyai helyi
szervezetének tagjai a nemrégiben takarítási, csinosítási akciót szerveztek a helyi egészségügyi otthon körül. A
szorgos kezű muzslyaiak füvet kaszáltak, gereblyéztek és
összeszedték a szemetet. Lapunknak nyilatkozva a részvevők elmondták, hogy az effajta megmozdulásokhoz kizárólag jóakarat és összefogás szükséges.
B. T.

PAPSZENTELÉST TARTOTTAK NÉRI SZENT FÜLÖP ÜNNEPÉN A NAGYBECSKEREKI SZÉKESEGYHÁZBAN

Pappá szentelték Palatinus Alen diakónust
D

r. Német László SVD nagybecskereki püspök Néri
Szent Fülöp ünnepén, május
26-án áldozópappá szentelte Palatinus Alen diakónust a nagybecskereki székesegyházban a
Nagybecskereki Egyházmegye
papjainak, az Isteni Ige Társasága magyar tartományának képviselői, valamint a szomszédos
egyházmegyék lelkipásztorai és
a hívek jelenlétében.
Az ünnepi szentmisén a főpásztor homíliájának három vezérfonala volt. Hangsúlyozta,
hogy az tudja megérezni a béke
Istenét, aki nem tart ki a haragban, viszályban, keserűségben.
Amikor megszabadulunk terheinktől, amikor meggyógyulnak
sebzett kapcsolataink, szinte tavaszi szellő költözik az életünkbe, érezzük a virágzó mező illatát, az akác, hársfa, gesztenye
bódító szagát, a frissen vágott fű
édeskés kisugárzását. Ez a jó állapot gyümölcse, amelyet a béke Isten ajándékoz nekünk. Ha
azonban nem tudunk megszabadulni a múlt terhétől, a sértésektől, a vélt vagy valós sebektől – mert ilyenek mindig vannak
és lesznek is – elkeseredünk, ter-

heltek leszünk, koloncokat hordunk. Ezek a koloncok, a keserűség aztán rányomja bélyegét
papi munkánkra is. Kedves Alen,
én kívánom neked, hogy a mai
nap illata maradjon meg benned mindig! – kérte a főpásztor.
A második gondolatot is
a napi olvasmányból kölcsönözte: Alen, arra kérlek, szeresd
az embereket! Isten soha nem
megy oda, ahol nem szeretik a
felebarátot. Papként emberekkel fogsz dolgozni. Az emberek
pedig csodabogarak: megérzik,
hogy szereted-e őket, vagy csak
úgy „üres szívvel” végzed feladataidat. Isten veled lesz, és
ott van már csak az által, hogy
szeretsz, hogy egész szívvel jelen vagy valaki számára. Amikor valaki úgy megy el tőled,

hogy kicsit egyenesebb lett az
élete. Isten ott lesz veled minden kezdeményezésedben, feladatok végzésében, a privát életedben, amikor imádkozol, és
amikor másokért közbenjársz.
Próbáld nap mint nap felfedezni Isten „nálad-jártának” nyomait, azokban a pillanatokban,
amikor sikerült vele jobban szeretned. Az emberek úgy fogják
megismerni Isten szeretetét,
ahogy veled találkoznak.
A püspök harmadik gondolata: Örüljetek az Úrban szüntelenül volt, amelyben hangsúlyozta a derű fontosságát, és
azt, hogy Isten szolgájának mindig derűsnek kell/kellene lennie. Irgalom és derű; irgalom és
alázat kell, hogy legyen a jelszavunk. A szentelendőhöz fordul-

PALATINUS ALENRŐL RÖVIDEN
Palatinus Alen Nagybecskerek szülötte, Lukácsfalva neveltje.
Tanulmányait Szegeden, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán és
Budapesten, a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán
végezte. Diakónussá szentelését követően Versecen és környékén
szolgált Erős Mihály esperesplébános mellett, valamint iskolai és
plébániai hitoktatóként tevékenykedett. Május 26-tól az említettek
mellett a lelkipásztori feladatokkal is bővült tevékenységi köre.

va kérte, legyen irgalmas: Az irgalom mindig konkrét cselekedetekben, szavakban mutatkozik meg. Mindenhol, de különösen a gyóntatószékben és az
emberek „megítélésében”, légy
irgalmas, mert Isten szeretete irgalmas szeretet. A gyóntatószékben, de azon kívül se feledd, az
emberek bűnei sebek, melyeket
papként gyógyítanod kell. Nem
ítélkezve, hanem vigasztalva,
felemelve őket, Isten tenyerébe
helyezve őket. Enyhítsed félelmeiket, mert nincs félelem nélküli ember. Éreztesd meg velük
Isten irgalmát, mely gyógyítja a
sebeket és mindig az életet helyezi a halál fölé. A szentáldozat, melyet ezentúl nap mint nap
bemutatsz, egyre inkább bevezet majd abba a krisztusi misztériumba, amelyre Jézus élete,
halála és keresztáldozata tanít
minket. Ennek pedig a lényege,
hogy Isten irgalmas szeretete legyőzte a halált, nekünk pedig Jézus nyomában járva a béke, a remény és a szeretet dallamát kell
játszanunk az emberek számára minden körülmény között.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Deák Verona tárlata

J

únius 5-én a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési
Egyesület nagytermében 18 órai kezdettel Deák Verona
zentai alkotó tárlatának megnyitójára kerül sor.
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Плакета за квалитет услуга Привредне коморе Војводине
додељена и туристичкој агенцији „Војводинашуме-Турист“
Туристичка
агенција
„Војводинашуме-Турист“,у
оквиру
Јавног предузећа „Војводинашуме“,
специјализована
је
агенција,
организатор путовања за специфичне
облике туризма – ловни и екотуризам
са седиштем у Петроварадину,
добитник је плакете за квалитет
услуга Привредне коморе Војводине
у категорији туристичких агенција у
2017. години у Војводини.
„Ова
награда
представља
велику мотивацију да наставимо са
досадашњим радом и показује да
смо на правом путу професионалног
развоја.
Туристичка
агенција
‘Војводинашуме-Турист’,
као
агенција која се бави рецептивним
туризмом, у новом организационом
облику постоји тек нешто више од
годину дана и част нам је да је наш
претходни рад, као и промовисање
природних ресурса којима управља
ЈП’Војводинашуме’, препознат од
стране наших колега из струке“,
рекла је Маја Јенеи, менаџер Огранка
Туристичке агенције „ВојводинашумеТурист“.
Агенција
базира своје ловне
програме на концепту одрживог
развоја ловног туризма уз примену
принципа
еколошке,
социјалне,
културне и економске одрживости.
Дуга традиција, висок ниво газдовања
ловиштима,
континуирани
узгој
дивљачи и стручни кадар уз адекватне
смештајно-угоститељске капацитете
дају
многобројне
комбинације
ловно-туристичких
аранжмана
богатог садржаја, који се реализују
у 17 ловишта ЈП „Војводинашуме“ на
површини од близу 110.000 хектара.
Потреба за одрживим развојем

туризма, утемељена на потенцијалима
природних ресурса којима газдује и
управља Јавно предузећа, развија
нове
екотуристичке
програме,
усклађене са начелима заштите
природе. У Специјалним резерватима
природе
Горње
Подунавље,
Делиблатска пешчара, Ковиљскопетроварадински рит и Обедска бара
посетиоцима се нуде рекреативне

боравка у заштићеним подручјима –
специјалним резерватима природе.
Развијање одрживог туризма кроз
очување природе и аутентичних
вредности територије, повећање
свести посетилаца о потреби да
се заштити животна средина и
подстицање локалне традиције и
обичаја“, истакла је Маја Јенеи.
Она истиче да улогу Привредне

и спортске активности уз еколошку
едукацију.
„Савремене
тенденције
у
туризму све се више удаљавају од
класичних туристичких путовања
и базирају се на активном одмору
и боравку у природи, коришћењу
алтернативних превозних средстава
уместо масовног превоза, потрагом
за локалним аутохтоним објектима
за исхрану и смештај. Управо у том
правцу видимо даље развијање
делатности наше агенције, кроз
унапређење већ постојећих садржаја
који се нуде туристима током

коморе Војводине, на путу развоја
агенције, виде пре свега у наставку
сарадње,
кроз
интеракцију
и, како каже, повезивање са
другим туристичким агенцијама
и
привредним
субјектима
у
услужним делатностима, пре свега
угоститељству и туризму, кроз
организацију семинара, стручних и
научних скупова, посету сајмовима,
као и на унапређивању сарадње са
државним и научним институцијама у
вези са туристичким пословањем.
„Војводинашуме-турист“нуди
специфичан туристички производ

базиран искључиво на природним
ресурсима
којима
управља
предузеће, чији је и она део. Као и
за све друге успешне активности,
битан задатак на почетку јесте реално
сагледавање
постојећег
стања
потенцијала којима се располаже.
„Након
тога
следи
етапа
осмишљавања
и
припрема
активности и садржаја којима се већ
постојећа понуда осавремењује,
употпуњује и приближава захтевима
модерног туристе. При том се прате
кретања на домаћем туристичком
тржишту, као и у земљама у региону
које располажу сличним природним
ресурсима. Вођени тим начином,
реорганизовали смо приступ раду
и организационо се осавременили.
Посебна
пажња
се
поклања
формирању тима запослених који ће
се успешно носити са изазовима овог
посла, јер рецептива је тежак и скуп
посао са често неизвесним исходом.
Поред великог броја туристичких
агенција, мало је оних које се баве
рецептивним туризмом, односно
довођењем страних туриста у Србију“,
нагласила је Јенеи.
Истакла је да је туризам је једна од
најбрже растућих привредних грана у
земљи, у којој млади, креативни људи
сигурно могу пронаћи простор за
своје деловање у овој области.
„До високог нивоа квалитета услуга
се стиже професионалним односом
према клијентима, добром сарадњом
са колегама, сталном едукацијом
и усавршавањем, као и вештином
успешног усаглашавања туристичке
понуде са новим захтевима туриста“,
рекла је Маја Јенеи.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна
стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање
или продају. Потпуно нови, некоришћени.
Строги центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено опремљени,
други спрат, етажно грејање, клима,
телефон. Контакт 063 68 40 40
Продајем кућу у Гудурици, Отона
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 ари.
Тел. 061/ 217-68-26
Продајем спратну кућу са гаражом са
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода, струја,
канализација, укљижена, 200 m², плац 5 ари
или мењам за Београд или Нови Сад. Тел.
064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту са
комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
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 m² и два и по
ланца земље, удара у асфалтни пут ВршацВлајковац, потез Кевериш. Тел. 062/511-751
Продајем пољопривредно земљиште
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893,
друга класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез
„Велика бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55m², КО Павлиш потез
„Белуцае“ пар. бр. 1452, друга класа, 74 ари
и 98m². Тел. 062/133-09-79
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/030-21-11
Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени
простор од 140 m², помоћне просторије
45 m² у другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99
Продајем стан од 46 m² 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 m², 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
m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² 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 m² (соба, кухиња, купатило,
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-436. Продајем

Број

1174

једнособан стан 43m², 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 m², плац 44 ара
(око 4.000m²) са воћњаком, лешником,
виноградом. Друга је викендица са плацом
око 3.000 m². Тел. 064/45-65-919
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од
центра. Стамбени део 77m², плац 438 m²,
комплетна инфраструктура. Одмах усељива
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80 звати од
18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-6262
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 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 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 кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
канализација, вода, гас, 2 струјомера, или
мењам за некретнину у Београду или Новом
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.

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. 064/222-9643 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 064/5983898

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом центру
Вршца, 97m2, на првом спрату изнад
Рајфајзен банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика, армстронг
плоче, клима, телефони. Идеалан за
агенције, бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40
Продајем
пржионицу
за
кафу
комплетна, са целом опремом. Продајем
кола опел омега, регистрована до
10.7.2018. Тел. 065/452-33-37
Издајем једнособан намештен стан у
центру, има централно грејање, интернет,
кабловску. Тел. 060/350-30-60
Издајем стан у Хемограду, 50 m²
комплетно намештен! Слободан од 15.
априла. Цена 100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13
Потребна гарсоњера у Новом Саду за
две студенткиње. Понуде доставити на
телефон 064-66 58 849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен стан
у Београду, у близини Маракане. Тел.
062/403-127
Издајем двособан намештен стан у
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-127
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава Центра) Тел. 064/24608-32
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. 064/304-9145 и 832-867.
Издајем стан у кући, почетак Борачке
улице, засебан улаз, засебан струјомер,
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757 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. 060083-39-39.
Продајем двособни стан 51,5 m² у
Вршцу, приземни са нус просторијама
и гаражом, укљижен без дугова. Улица
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00
Издајем локал 35 m², 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. 064/12261-29.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар.
Све је посебно без газде. Тел. 061/723-9359 или 013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан
у Београду (Мирјево), са терасом,
28м²(кабловска, интернет) звати после

17х. Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Београда. Тел. 013/834-324 и
063/77-31-585.
Стан за ученике или студенте. Тел.
063/72-56-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру
у Београду, код Ботаничке баште, за
студенте. Тел. 064/23-53-130.

РАЗНО
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел.
013/2839-461
Дајем
часове
енглеског
језика
основцима и средњошколцима. Повољно.
Тел. 069/62-66-99
Услужно радим дизајн, припрему за
штампу, слике по поруџбини. Повољно. Тел.
069/62-66-99 и 063/74-22-013
Радила бих по кућама домаће послове и
помагала старијим особама. Тел. 069/62-6699 – 013/835-129
Продајем оргинал Вилерове гоблене,
патике „дијадора“ бр 42, стару машину
за шивење „Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
Продајем “Самсунг“ колор телевизор
исправан. Цена 30€. Тел 065/571-49-63
Продајем стеге за стезање цеви, за
грађевинаре. Тел. 837-631 и 064/280-58-62
Продајем балконска врата, дупло стакло
„Словенијалес“ некоришћена. Тел. 013/837631 и 064/280-58-62
Продајем половна, исправна, балконска
врата“Словенијалес“, очувана са дуплим
термо стаклом и пластичним ролом. Цена
60€. Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ762, тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100€. Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ99,дуга деветка, први власник, само лицима
са дозволом. Цена 200€. Тел. 064/123-17-56
Продајем нову бокс врећу за тренирање
(вишебојна), годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика појачања,
дупло дно (фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56
Продајем пластични спојлер – дефлектор
за кров аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању потрошњу горива. Цена
30€. Тел. 064/123-17-56
Продајем половну, очувану, комплетну,
оргинал фабричку ауто куку (немачку) од
аудиа 100, са електроинсталацијом. Тел.
064/123-17-56
Продајем два половна очувана лимена
поклопца мотора „бубрега“ и предњи
лимени блатобран од Piago vespe Px 200.
Тел. 064/123-17-56
Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ на
чврсто гориво, шамотна „Горење“. Тел. 805095
Продајем кауч, бицикл, хармонику,
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто приколицу,
зимске ауто гуме. Тел. 063/275-986
Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи,
веш машину, тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња, дечји џип,
бебифон, пеглу за косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро очуван дечји
креветац „беби макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за демонтажу и
монтажу истог, мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре од 120 л. Тел
806-527.
Продајем ракију од кајсије, шљиве,
грожђа и од виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Дводелна
судопера,
комбиновани
креденац за трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два сточића за

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 22. јун 2018.

1717

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
телевизор, комода за постељину. Тел.
061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“ цена по
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кровни носач за кола, буре за
нафту од 200 литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124.
Продајем дечија колица, тепих стазу,
бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем : 4 кауча, сто са 4 фотеље,
ормане за одела, комп. Сто, комоду, тепихе,
пл. шпорет, 2 витрине, машину за шивење,
веш машину. Тел. 013/834-891.
Пекарска пећ за продају. Тел. 064/197-9069.
Продајем очувану тракторску приколицу,
марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел. 064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, сто
и столице, огледало са ормарићима за
купатило, туш кабину, хармоника врата,
витафон и решо на плин. Тел. 065/803-16-06.
Продајем шалоне 140х140, шалони
220х140, прозор са вакум стаклом 60х60,
прозор 80х60 са шалоном, тучану каду
90х90. Тел. 064/121-62-62.
Осб плоче за подашчавање кровова,
цена 296 дин м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.
Продајем 60 ари на
брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210.
Продајем зидну панел грејалицу на
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.
Продајем фотељу, лежај, шиваћу машину,
дрвени регал, плински решо, електрични
шпорет комбиновани и кухињске елементе.
Тел. 064/186-52-44.
Купујем половну, исправну мешалицу за
бетон. Тел. 013/401-210 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 060/73-42-609.
Продајем шпорет на дрва, тучану пећ на
дрва „Крека-весо“. Повољно. Тел. 065/87844-10.
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 060/740-12-10.
Поклањам
антибиотике
сл.
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/917-47-77
Продајем кауч, дводелну судоперу,
трпезаријски орман, комоду за постеqину,
мали прозор 60х60 са шалоном два ТВ
сочића. Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа плам“ Врање 7
kw, коришћена у добром стању. Цена 60 €
. Две ел. плафоњерке (руске производње
“Иколајн“) Тел. 064/456-59-19.
Продајем
фрижидер,
балоне
за
ракију(обучени), кауч, викендицу на
ватинском путу. Тел. 806-158.
Продајем дечији креветац . Тел 065/54053-90
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. 833-042 и 064/2805-881.
Помагала бих старијој особи. Тел. 064/2880-347.
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. 064/51050-66.
Осб плоче за подашчавање кровова,цена
296 дин м2.Тел.062-437-236
Хитно потребни мајстори за сечу ораха.
Тел. 064/390-62-76.
Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw.
1999 еур. Број седишта 5. Сива металик,
први власник.Тел: 060/0290-111
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. 064/19-55-269.
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 064/360-33-75.
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу пећи, спаваћу собу са трокрилним
шифоњером. Тел. 833-294 и 061/217-68-26.
Женско штене Малиное старо 4 месеца
на продају. Тел. 064/700-24-94.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући или
стану. Тел. 064/28-10-216.
Продајем два двокрилна дрвена прозора
(180х140) „Словенијалес“ и 4 мала дрвена
прозора 70х50 (60). Цена по договору. Тел.
064/163-01-18.
На продају палме у саксијамаи стеге
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Купујем половни фрижидер за кућне
потребе. Тел. 061/256-23-96.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно)
и агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне и
у одличном стању. Машину за сушење веша.
Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл
„рог“ женски, дрвени креветац, плински сат
контролни, бутан боца пуна 3кг, роштиљ
на струју, мушке и женске патике и ципеле,
точкови 28-86 за бицикл. Тел. 064/168-58-94
На продају Голф 4, бензинац. Тел. 064/16414-61
На продају Алфа камин на чврсто

гориво и две палме старе петнаест година.
Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 064/42-68229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са бојлером
за грејање воде и левковима за клање. Тел.
063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 063/187167-3.
Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000
км. Тел. 064/186-52-44.
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. годиште,
купљена у Србији, Вршцу, регистрација до
јуна 2019. 132000км, цена 3900 евра. Тел:
0600805618
Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада,
155/70 R13. Тел. 064/1865244.
Продајем житну сејалицу 18 реди

запрежна преправљена за трактор.
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајме агрегат за струју 1 kw, та
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по
договору. Тел. 061-166-702.
Продајем ловачку пушку Бајкал само са
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада,
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.
На продају 2 трокрилна прозора, дупла,
димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома повољно.
Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м,
питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску
пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел. 062/3298-12.
Продајем уџбенике за 3. разред средње
школе. Тел. 064/128-19-55

СЕЋАЊЕ

Дана 21. јуна 2018. године навршила се 21 година од смрти нашег
драгог

СОЛАРЕВИЋ МИЛИВОЈА
3.10.1934 - 21.06.1996.

Захвални
смо
за
твоју
племенитост и доброту коју си нам
даривао.
Вечно ћеш живети у нашим
мислима и срцима.
Твоји најмилији:
супруга Стојанка и кћи Драгана са
породицом.
С тугом обавештавамо да је борбу за живот изгубила

ОФЕЛИЈА ЈОСИМОВ
24. 6. 1948. – 13. 6. 2018.

Сећање на тебе биће заувек важан део наших живота.
Ожалошћени: син Иван, снаја Тамара, унука Ана и унук Вид.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898
ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK
ž.r. 355-0000001017816-46 - VOJVOĐANSKA BANKA
ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Оснивач и издавач:

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ

Tel: 837-902

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,
поштански фах 86, E-mail: vrsackakula@yahoo.com

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

•
•
Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов
•
Маркетинг и огласи А. Бенка
•
Штампа: Штампарија Графопродукт Нови Сад
•
CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице српске, Нови Сад
•
Недељно
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов

Ovo izdanje je prijavljeno za
odit kod ABC Srbija

ПЕТАК • 22. јун 2018.

ВРШАЧКА КУЛА

Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ 120, 29. ЈУН 1984.

РИБА ЈЕ ГРИЗЛА

У јуну се сваке године, на каналу „Дунав-Тиса-Дунав“, код
Влајковца, одржава такмичење спортских риболоваца у
пецању на ловак. Ове године, посебно су се такмичили и
основне школе.
У Купу основних школа, прво место заузела је ОШ „Олга
Петров Радишић“ са 3.517 поена, друго“ Вук Караџић“ са
3.135, док су две школе одустале, кажу, због лошег времена.
Председништво „Шарана“, организовало је и клупско
такмичење, на коме је учествовало 35 такмичара. У
конкуренцији сениора прво место је освојио Теофил Лазарјан
са 2.653 поена и 188 упецаних риба, друго Славољуб Шојић

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 (128)

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
са 1.644 поена и 144 рибе, а треће Новица Марјанов, са 1393
поена и 93 упецане рибе.
Награђени пионири и омладинци су добили дипломе и
прибор за спортски риболов, првопласираним сениорима
уручене су дипломе, док је најуспешнији појединац добио
прелазни пехар. Главни судија такмичења био је Миодраг
Рашковић.

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ 120, 29. ЈУН 1984.

ВРЕМЕ РАДА И РАДОВАЊА

Пре десетак година фудбалским тренерима широке
јужнобанатске равнице, шареном, лепршавом и, пре
свега ефикасном игром, фудбалери „Црвене звезде“ из
Павлиша одушевљавали су гледаоце и свуда били радо
виђени гости. Те 2 “златне године” павлишког фудбала
остале су упамћене по неколицини изузетних фудбалских
мајстора и по томе што је Клуб био други по вредности и
рангу такмичења у општини. Сјајна генерација остварила
је почетак у 55 години дугој фудбалској историји села,
годинама играјући са најбољим клубовима јужног Баната.
После те изванредне екипе неминовно је дошло до
смене генерације, што се одразило на игру, на квалитет

и резултате. Клуб се свим силама упињао, мучио и борио
да се одржи у том рангу такмичења. Међутим, из године у
годину падало се све ниже, да би се 1978.“Црвена звезда“
нашла у Јужнобанатској Б лиги. Лопта се и даље котрљала
и играла у Павлишу. Играле су се утакмице, долазили
млади, покушавали на великом терену, покушавали и
одлазили. Године су пролазиле. Клуб је таворио, стизао
на ивицу понора, до самог испадања из Б лиге, да би се
поново уздизао и некако одржао у том рангу такмичења.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Но тим значајнија била је нега
свилене бубе. Перијода од 18181848. обележава најбоље доба
свиларства у јужној Угарској.
Од год. 1822. дато је куповање
кокона бечким фирмама у закуп,
што је такође било један узрок
потоњен опадању евиларства
у Угарској. Већ 1825. год. имао
је Вршац 155 цената кокона
1). Наскоро је и старо и младо
прихватило ову споредну грану
богате зараде. Одлука дворске
коморе, по којој производници
не беху обавезни да своје
коконе продају закупницима
државних завода, проузрочила
је и у Вршцу постанак приватних
подузећа.
Вршац је био онда у Банату
главно место за збирање кокона.
Осим државнога, сада од фирме
Хофмана и синова закупљенога
завода, беше још три завода у
приватним рукама. У државном
заводу није се само одвијала
свила са кокона, већ је и сама
свила у неку руку израђивана.
Тај завод беше једини у јужној
Угарској, где се свила прела,
са чега је највећи део свиле, у
јужној Угарској произведене, у
Вршац ношен ради израде. Међу
приватним заводима, завод
апотекара Јосифа Херцога, у
многоме је надмашио свиларе
Леополда Хајма и Светозара
Пеше. И ако је у погледу
квалитета
белоцрквански
кокон био први у Банату, ипак
је и вршачки производ био
изврстан. Тако је производ
херцоговог завода, који је по
смрти оснивача му (1840.) у руке
узела удовица његова, добио
највиша одликовања од Угарске,
Аустрије, Француске и Енглеске .
Да је сред оваквих околности

у Вршцу и дуд напредовао, лако
је појмљиво. Сађен је свугде, па и
власт се трудила да га помножи.
Пошто већ пре другог деценија
није произвађано онолико
лишћа, колико је требало, те се
из далека са стране по скупе
новце
набављати
морало,
мађистрат је 1821. год. закључио,
да се, као што је то већ поодавна
постојало на немачкој страни,
и на српској страни подигне
дудара у величини 10 ланаца, ту
да се сагради чуварева кућа и
постави чувар 2).
Другим закључком месне
власти заведена је школа за мало
дрвље год. 1833. поред немачког
општег сенског магазина 3). Год.
1844. пак подигне спољашња
општина на кутричком путу
нову дудару од 29. ланаца, где је
пресадила 2040 младих дрвета
4). Лишће из дудара продавано
је производиоцима свиле сваке
године путем јавне дражбе.
Па ни та околност, што је
овдашња свилара, пошто ју
је г. 1841. комора безуспешно
нудила општини на откуп 5),
сасвим напуштена била, није
штетно утицала на вршачко
свиларство.
Озбиљан назадак десио се у
пчеларству, 1826. било је тек 391
кошница. Доцније, са непогодна
времена и других околности,
опало је пчеларство још више 6).
Као једна од првих прилика,
које су одмах по 1817. год. по
прилици слободних краљевих
вароши уређиване, било је
занатлијство. Оно је еснафски
организовано, а „занатлијске
привилегије“ обнародоване су
6. фебруара 1818.
По привилегијама било је
13 еснафа, које српских које

1)Ф. Милекер: Gesch. der Seiden – Kultur in Süd-Ungarn, str. 24.
2)Записник економске седнице од 4. и 19. децембра 1821.
3)Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр 29
4)Записник екон. сед. од 14. маја 1844.
5)Исто од 22 јуна и записник комунитета број 34. од год. 1841.

немачких.
Немачки беху ови: 1. еснаф:
зидари,
циглари,
дунђери,
столари, бравари, вајори и
стаклари. 3. еснаф: колари
и ковачи, 5. еснаф: пекари и
оџачари, 8. еснаф: немачки
кројачи, шеширџије, чешљари,
гомбари, чојари, књиговесци и
бојадисари, 10. еснаф: ужари,
бачвари, сајџије и стругари, 11
еснаф: варге, усмари, седлари,
ципелари и месари.
Српских
еснафа
беше
седам:
2.еснаф:
котлари,лимари,златари,
звоноливци и ливци.4. еснаф:
ћурчије (кожухари), 6. еснаф:
кабаничари, 7. еснаф: мађарски
кројач и чизмари, 9. еснаф:
бербери, 12. еснаф: сапунари,
13. еснаф: торбари 7).
Доцније је још више еснафа,
пошто су се више од задужених
одвајали и организовали се
самостално. Већ у 5. деценији
било је
занатлијски сталеж
значајан 8). Г. 1845. пак већ се и
занатлијска задруга основала 9).

6)Економска акта од год. 1846.
7)Економска седница од 6. фебруара 1845.
8)Fényes Flek :Magyarország Leirása, 1847.,sv II., str. 341.
9)Економска седница од 14. фебруара 1845.
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АНТАРКТИК СЕ ТОПИ АЛАРМАНТНОМ БРЗИНОМ ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ

Топљење Антарктика се алармантно убрзава, при чему је око три
билиона тона леда нестало од 1992. године, упозорава међународни
тим експерата за лед у најновијој студији.
У последњих четврт века, најјужнији ледени део овог континента
- што је кључни показатељ климатских промена - отопио се толико
да се добијеном водом може покрити цео Тексас до нивоа од четири
метара, утврдили су научници, преноси данас АП.
Због све те воде, светски океани су порасли за око 7,6 милиметара,
наводи америчка агенција.
Према данас објављеним резултатима студије у часопису
„Нејчер” (Натуре), од 1992. до 2011. године Антарктик је изгубио око
84 милијарде тона леда годишње, док је од 2012. до 2017. брзина
топљења порасла на више од 241 милијарду тона годишње.
„Мислим да би требало да се забринемо. То не значи да би
требало да будемо очајни. Ствари се дешавају. Дешавају се брже него
што смо очекивали”, рекла је Изабела Великоња са Калифорнијског
универзитета Ирвин, један од 88 коаутора студије.
Иан Жогин са Вашингтонског универзитета указује да је део
западног Антарктика, где се лед највише отопио, „у стању колапса”.
Ова студија је друга по реду процена, а тим научника који раде
у НАСА и Европској космичкој агенцији сваких неколико година
спроведу такву студију.
Њихова мисија је да пруже најобухватнији поглед на оно што се
догађа осетљивим светским подручјима под ледом на Антарктику и
Гренланду.
За разлику од студија у којима се користи мерење само једном
методом, овај тим испитује нестајање леда на 24 различита начина,
уз коришћење од 10 до 15 сателита, као и копнених и ваздушних

1. Солунска 28, Др Неле Карајлић

мерних метода и компјутерских симулација, каже водећи аутор
студије Ендрју Шеперд са Универзитета Лидс у Енглеској.
Према његовим речима, постоји могућност да Антарктик сам
подигне ниво мора за 16 центиметара до краја века.
Уз то, ниво мора расте због топљења глечера свугде, леда на
Гренланду и чињенице да се топлија вода шири.
За овакво стање ствари су, објашњава Шеперд, криве - климатске
промене.
На Антарктику топљење леда углавном изазива топлија вода, а
топљење јужног океана је повезано са променама ветра које су, пак,
повезане са глобалним отопљењем насталим сагоревањем угља,
нафте и природног гаса, закључује британски научник.
Најновије бројке показују да источни Антарктик губи релативно
мало леда годишње - око 31 тону - од 2012. године. (Танјуг)
Извор: Политика

ТОП ЛИСТА МАЛЕ
ЛАГУНЕ

У СВАЂИ СА РАЧУНАРОМ

ДО САДА СТЕ ВИКАЛИ НА
КОМПЈУТЕР, САДА ЋЕ ОН
ВИКАТИ НА ВАС
Компанија ИБМ представила је у Сан Франциску вештачку
интелигенцију која је у стању да води смислену дебату са људима
који су искусни дебатери. Амерички пословни магазин „Форчун”
наводи да је, од појављивања првих персоналних рачунара, било
људи који су викали на њих, а да сада „Пројекат Дебатер” - развијан
шест година - даје машинама прилику да узврате људима.
ИБМ је навео да је већ годинама организовао овакве дебате
између људи и машине, али само унутар компаније, док је сада први
пут представио такву дебату у јавности.
„Дебатер” је осмишљен с намером да прими и обради једно
питање и да затим скенира милијарде реченица из докумената
од Википедије до чланака из часописа и вести како би сачинио
сопствене аргументе, противаргументе и закључке, које изговара
мирним тоном. Иначе, теме јавне представљене дебате између

2. Душанова клетва, Вања Булић
3. Кофер из Берлина, Јелена Бачић
Алимпић
4. Моја бака вам се извињава,
Фредрик Бакман
5. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман

1. Откачена школа, Група аутора

машине и човека биле су субвенционисање истраживања космоса
и повећање примене телемедицине, а ниједан од „Дебатерових”
аргумента није био унапред припремљен, напомиње ИБМ.
Иако је ова технологија још у раној фази, представља корак даље
у развоју конверзацијских облика вештачке интелигенције (АИ).
Извор: Политика

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
3. Пета девојчица, Марја, Градимир
Стојковић
4. Ово је моја шпијунска мисија, Ендру
Џаџ и Крис Џаџ
5. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс,
Лиз Пишон

ФЕНОМЕНИ

ЈАПАНСКИ ВОЗ ОПЕТ ПОРАНИО 25 СЕКУНДИ

За Јапанце се каже да су најтачнија и најпрецизнија
нација, а за њихову железницу да никад не касни и да
строго поштује распоред полазака возова. Међутим, велика
пометња настала је када је прошлог месеца воз кренуо 25
секунди раније из станице.
Челници Јапанске железнице одмах су упутили
извињење путницима зато што је воз напустио станицу
раније од планираног, сматрајући да је то недопустиво.
Према подацима од прошле и ове године, може се
закључити да су путници у Јапану суочени са падом возног
стандарда. Прошлог новембра воз је поранио из станице 20
секунди, док је ове био пет секунди бржи.
О овом пропусту расправљало се доста и на
социјалним мрежама па је тако извесни Азари Харис у
мало подсмешљивом тону написао: „Каква штета за Јапан.
Поранио воз 25 секунди. Шта ако ја могу да пораним само
четири секунде пре поласка”, истакао је на „Твитеру”. Други
твитераш, Ендру Круз написао је:„Свиђа ми се. Само у Јапану
може да се деси да се железница извини због непоштовања
распореда полазака”.
Према часопису „Јапан данас”, машиновођа је мислио
да воз по распореду треба да напусти станицу Нотогава у
7.11, уместо у 7.12, како пише у распореду. После затварања
врата воза, увидео је своју грешку и имао још времена да је
исправи и да не дође до јавне бруке. Међутим, он је видео
да више нема путника на станици па је самоиницијативно
одлучио да крене раније, 25 секунди пре времена.
Све ово би многим читаоцима у свету, а поготово код

нас, било смешно да не знају да Јапан има репутацију
екстремне тачности. Највећа брука је настала што се који
минут касније испоставило да је неколико људи чекало
да уђе у воз, али нису успели да се укрцају због прераног
поласка воза. Упутили су жалбу и добили јавно извињење.
Прошлог новембра, када је такође дошло до ранијег
поласка воза, менаџмент „Цукуба експреса”, који повезује

Токио са Цукубом, такође се јавно извинио због неугодности
коју су приредили путницима. Једина је разлика што се тада
није десило да неки од путника остане на станици.
Извор: Политика
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ФУД Б А Л
ФИНАЛЕ БАРАЖА ЗА ПЛАСМАН У ВОЈВОЂАНСКУ ЛИГУ ИСТОК

УЉМАНИ НА КОРАК ДО ЦИЉА
ПАРТИЗАН (УЉМА) - ДОЛИНА (ПАДИНА) 4:0 (2:0)

Уљма,
судија:
Никола
Бикић (Зрењанин), стрелци:
Радић у 15, 30. и 51, Тимић у
65. минуту
ПАРТИЗАН (У): Тодоровић,
Побра (од 88. Бањаш),
Танасић, Бану, Николин,
Тимић (од 76. С. Јовановић),
Колак,
Радић
(од
90.
Пандуревић),
Богојевић,
Миливојев, Живојнов.
ДОЛИНА: Тркуља, Корен
(од 54. Илић), Цветковић,
Важић, Матуља (од 62. Јан

Патрик), Ми. Рудић, Ма. Рудић
(од 71. Обреновић), С. Рудић,
Добрић, Кевџија, Михајловић.
Уљмани су у првом мечу
финала баража за попуну
Војвођанске
лиге
исток
убедљиво савладали бившег
прволигаша,
Долину
из
Падине, и дошли на корак
од највећег успеха клуба у
последњих неколико година.
Јунак утакмице био је
Никола Радић, који је хет триком практично трасирао

пут свом тиму ка вишем рангу
такмичења, док је четврти
погодак
Партизана
био
дело Бојана Тимића, играча
са највећим рејтингом у
Подручној лиги Панчево.
Уљмани
су
у
свим
елементима игре надвисили
фаворизованог
ривала
иако су наступили без пет
стандардних
првотимаца.
Ипак, како истичу у табору
Уљмана, ово је било само

прво полувреме, завршна
битка водиће се у суботу од
18 часова у Падини.
Што се тиче завршних
борби за пласман у Подручну
лигу Панчево, Полет из
Избишта ће у суботу од
18 часова одиграти први
финални
меч
против
Партизана из Гаја, док ће
се реванш у Гају одиграти у
четвртак од 18 часова.

АТЛ Е Т И К А
ОДЛИЧАН РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ДЕБИ МЛАДОГ ВРШАЧКОГ АТЛЕТИЧАРА

АЛЕКСЕЈ ФЕДОР ПАВКОВ ШЕСТИ НА БАЛКАНУ
УЗ НОВИ ЛИЧНИ РЕКОРД

Вршчанин Алексеј Федор Павков,
члан Вршачког атлетског клуба 1926,
овогодишњи првак Србије и члан
реперезентације
Србије,
на
свом
првом интернационалном такмичењу Балканском првенству у Истанбулу, освојио
је шесто место.
Федор је на Балканском првенству у
Турској, достојно бранио боје своје земље,
ВАК 1926 и града Вршца. Он је у веома јакој
конкуренцији, у трци на 400 метара заузео
одлично шесто место и забележио нови
лични рекорд од 51,24 секунди.
- Такмичење у Истанбулу било је веома

важно искуство за мене. Презодовољан
сам пре свега чињеницом да сам добио
прилику да наступам на Првенству Балкана,
али и начином како сам истрчао трку, у
којој сам дао све од себе да остварим што
бољи пласман, каже први репрезентативац
Вршачког атлетског клуба 1926, Алексеј
Федор Павков.
- Иако је своју трку у Истанбулу истрчао
као првопласирани, Федорово време је
било довољно за шесто место на такмичењу.
Не треба заборавити да је Првенство
Балкана било прво Федорово такмичење
у националном дресу. То је осим његовог

личног успеха и успеха ВАК 1926, уједно
и сјајна промоција и успех града Вршца,
који је последњих година много урадио
на побољшању услова за тренинге свих
младих атлетичара,који осим што остварују

одличне резултате на стазама широм наше
земље, уједно на најбољи могући начин
репезентују свој клуб и град Вршац, истиче
тренер ВАК 1926 Ален Ризвић.
Да подсетимо, Федор је на првенству
Балкана наступио на позив селектора
јуниорске репрезентације Едина Зуковића.
- Сјајни резултати Федора, током ове,
али и претходних сезона у дресу Вршачког
атлетског клуба 1926, као и овогодишња
титула првака државе, одличан су показатељ
изузетног и преданог рада. Вршачки
атлетски клуб има одличне атлетичаре пред
којима је блистава спортска будућност,
и због тога је веома важно да наставимо
истим темпом и у наредном периоду. Важно
је да на том путу, сви заједно, уз подршку
града Вршца, наставимо да бодримо наше
младе такмичаре, рекао је председник ВАК
1926 Ненад Хабибовић.
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КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКИ ВРШЦА ДОГУРАЛИ ДО ЗАВРШНИЦЕ ОБА ТАКМИЧЕЊА У КОЈИМА СУ НАСТУПАЛИ

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА СЕЗОНА
НАЈМЛАЂЕГ ТИМА ЛИГЕ
О

д како је почео да се
такмичи у Кошаркашкој лиги
Србије Вршац је читавих
пет сезона чекао тренутак
када ће се пласирати у Суперлигу и
својим симпатизерима приуштити
већ помало заборављени ужитак
посматрања дуела са најбољим
тимовима наше земље. А онда је у
сезони 2016/17 освојио прво место у
КЛС и чинило се поставио домет који
ће бити тешко достижан за наредне
генерације. Међутим, Вршац је
прошле сезоне поново играо једну од
главних улога у домаћој лиги, успео
да оствари пласман у АБА 2 лигу кроз
квалификације и да дође до саме
завршнице тог такмичења, и потом,
да у Суперлиги оствари пласман у
четвртфинале.
Читајући све побројано у протеклој
сезони, читалац који површно прати
кошаркашка збивања тешко да може
да замисли да је све то остварено за
свега десет месеци и да је за то време
Вршац, иначе најмлађи тим КЛС и
АБА 2 лиге са просеком од 21 године,
одиграо чак 69 утакмица. Само је
Црвена звезда, која је наступала у
АБА 1 лиги и Евролиги одиграла више
мечева од Вршчана прошле сезоне.
У домаћим такмичењима Вршац
је одиграо 43 утакмице, 26 у КЛС,
16 у Суперлиги, две утакмице у
четврфиналу плеј-офа против Црвене
звезде, две утакмице у борби за пето
место против Меге и три утакмице
против Златибора у борби за седмо
место. У АБА 2 лиги Вршчани су 26
пута излазили на мегдан ривалима.
3
пута
на
квалификационом
турниру у Лакташима, 22 пута у
регуларном делу сезоне и једном

у полуфиналу завршног турнира у
Чачку. Све то изискивало је велику
енергетску потрошњу, много времена
проведеног на путовањима, смањило
време за тренинг и уигравање екипе,
и наравно, проузроковало далеко
велики број повреда играча.
Вршац је једини клуб из Војводине
који је прошле сезоне успео да се
пласира међу осам најбољих тимова
Србије, а вредно је помена да је у
АБА 2 лиги иза себе оставио два
бивша европска шампиона (Сплит и
Босну), шампиона БиХ (Зрињски) као
и тимове са далеко већим буџетима
(Динамик).
Екипу је на почетку сезоне
изванредно
селектирао
тренер
Владимир Ђокић и то од играча од
којих ниједан пре тога није имао
искуство носиоца игре. Међутим,
у Вршцу су Пашајлић, Кутлешић,
Симеуновић, Остојић, Вељковић
и Ђерић успели да дођу до пуне
играчке афирмације, док су млади

репрезентативци Глишић, Момиров,
Стефан и Вук Ђорђевић стекли
искуство у сениорској конкуренцији
и доказали да су озбиљан потенцијал
српске кошарке. При том су на врата
националних тимова закуцали играчи
који су бриљирали у завршници
сезоне: Мирослав Пашајлић и Данило

Остојић.
Ипак, утисак је да је највећи добитак
афирмација аутентичних Вршчана:
Савовића, Митровића, Јововића,
Мунижабе, Узелца, Момирова и штета
је што је повреда Алексе Савића
спречила да тај број буде и већи.
Екипа је у два наврата пролазила
кроз периоде великог искушења.
Најпре када је напустио тренер
Ђокић, међутим, била је то прилика
да Горан Топић, један од најбољих
вршачких тренера свих времена и
дугогодишњи члан стручног штаба
репрезентације Србије, по први пут
у каријери самостално води мушки
сениорски тим и да га одведе на
завршни турнир АБА 2 лиге у Чачак
као и да осигура пласман у Суперлигу
Србије. Други пут то се десило када су
екипу напустили до тада најкориснији
играчи:
Кутлешић,
Симеуновић
и Глишић, али је њихов учинак
надокнадио остатак тима као и момци
који су се прикључили у Суперлиги,
Радивојевић и Павловић.
Све то допринело је да екипа
свој карактер покаже у тренуцима
највеће исцрпљености и великог
такмичарског искушења. У три
невероватно квалитетна, занимљива
и узбудљива меча са Златибором
успела је да дође до прилике да и
наредне сезоне репрезентује Србију
у АБА 2 лиги. До позиције у том
одабраном друштву Вршчани ће
највероватније поново морати кроз
филтер квалификационог турнира, а
у наредном периоду би требало да се
знају ривали са којима ће поделити
мегдан. Као и име шефа стручног
штаба који ће их повести у нове
победе...
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