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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”

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА ПОБОЉШАЊЕ 
ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ „ИЗ ПРИНЦИПА“

ДАРОВИ ЗА 
„ПАЈИНЕ“ 

МАТУРАНТЕ
Удружење за побољшање 

положаја младих “Из принципа”, 
у сарадњи са координатором за 
ромска питања и у договору са 
Основном школом „Паја Јовановић“ 
спровело је акцију даровања 
матураната.

Чланови Удружења су, са 
координатором за ромска питања 
Града Вршца, посетили ОШ „Паја 
Јовановић“, 30. маја, дружили се 
са ученицима завршних разреда 
и поделили матурантима свечану 
одећу и обућу.

-Ово је само једна од акција које 
ће Удружење у наредном периоду 
реализовати, поручују из Удружења 
„Из принципа“ и додају да је овај 
скуп  талентованих, перспективних 
младих људи само један од 
показатеља колико је важно 
уважавање међусобних разлика.

Алиса Шајн, координаторка 
за ромска питања Града Вршца, 
поздравила је ову акцију Удружења 
„Из принципа“, која је обрадовала 
матуранте ОШ „Паја Јовановић“. 
Шајн се захвалила овим младим 
хуманитарцима на успешној 
сарадњи.

Ј.Е.

Вршачки Црвени крст је успешан 
наступ на овогодишњем Покрајинском 
такмичењу у пружању прве помоћи и 
реалистичком приказу повреда, обољења 
и стања (РППОС) Црвеног крста Војводине. 
Такмичење је одржано  у Прехрамбено-
шумарској и хемијској школи у Сремској 
Митровици, 1. јуна.

Црвени крст Вршац је, на овом 
такмичењу, био укључен са три екипе. 
Највећи успех остварила је екипа у 
реалистичком приказу повреда, обољења 
и стања (РППОС). Ове године су се први пут 
укључили у такмичење и освојили златну 
медаљу. Тако су се пласирали на државно 
такмичење, које ће бити организовано на 
јесен.

Други тим Вршчана - екипа подмлатка 
Црвеног крста Вршац нашла се на десетом 
месту, од укупно 22 екипе, док је екипа 
омладине, у конкуренцији 18 екипа, 
заузела једанаесто место.

- Поред три поменуте  
такмичарске екипа, из вршачког Црвеног 
крста било је укључено  и једанаест 
маркираната који су дали допринос 
организацији такмичења, рекла је 
секретар Црвеног крста Вршац Сузана 
Цветановић захваливши се овдашњим 
волонтерима. Такмичење из пружање 

прве помоћи састоји се из полигона које 
такмичари прелазе и на сваком полигону 
буду оцењени од стране судија. Екипа 
реалистичког приказа повреда, обољења 
и стања добија полигон где, уз помоћ 
шминке, морају урадити задати полигон-
повреду у што реалистичнијем приказу.

У екипи подмлатка Црвеног крста 
Вршац били су: Вања Марић, Јана Јовичин, 
Ања Лазић, Даниел Сава, Ђорђе Рајић и 

Наталија Рајтер.
Чланови екипе омладине су: Снежана 

Томчић, Ивана Томић, Емилија Плавић, 
Лука Крстић, Кристина Ландуп и 
Александра Лазић.

У екипи реалистички приказ повреда, 
обољења и стања били су: Дуња Марић, 
Себастијан Тешић и Дејан Ландуп. 

Ј.Е.

УСПЕШАН НАСТУП ВРШЧАНА НА ПОКРАЈИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ЗЛАТО ЗА ЕКИПУ ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ

У присуству мештана и представника 
Града Вршца, на коришћење је предата 
нова капела на сеоском гробљу у Стражи, 
прошле недеље. 

-Град Вршац је за ову капелу издвојио 
нешто мање од 4 милиона динара, каже 
Славиша Максимовић, члан Градског 
већа задужен за рурални развој. Желим 
да се захвалим извођачима радова - 
фирми „Бакић колор“ која се потрудила 
да све буде квалитетно и како треба. 
Изградњом ове капеле мештани Страже 
решили су проблем сахрањивања својих 
најмилијих. Град Вршац сматра да житељи 
свих наших насељених места заслужују 
достојанствен и савремен начин сахране. 

Драган Мартиновић, председник 
Месне заједнице Страже, изразио 
је задовољство, у име мештана, и 
указао на значај нове капеле, која ће 
омогућити један достојанственији начин 
сахрањивања сељана. Иначе, у Стражи 

има око 800 мештана од тога доста 
Стражана ради у иностранству. 

Према речима Максимовића, остало је 
још пар насељених места на територији 
Града Вршца где није решен проблем 
сеоских капела. 

-Решили смо проблем парцеле у 
Потпорњу, сеоско гробље налази се 
у појасу канала и, уз добру сарадњу 
Дирекције за имовину и „Вода Војводине“, 
успели смо да добијемо ту парцелу 
за мештане Потпорња, објашњава 
Максимовић. Надам се да ћемо, током 
следеће године, изградити сеоску капелу 
и у том насељеном месту. Граду Вршцу 
остало је још пет села у којима треба да 
се изграде капеле на сеоским гробљима. 
То су: Потпорањ, Ритишево, Војводинци, 

Месић и Сочица. Захваљујући доброј 
сарадњи са Румунском православном 
црквом, успели смо да решимо проблем 
изградње капеле у Сочици и Месићу. У 
Месићу смо, уз договор са Румунском 
православном црквом, кренули у обнову 
постојећег објекта у кругу поменуте цркве 
и верујем да ће, у наредних пар месеци, 
тај објекат бити у функцији. И у Сочици 
постоји такође објекат, власништво 
Румунске православне цркве, који може 
да се реконструише и претвори у сеоску 
капелу. Требало би да и то буде завршено 
током наредне године.

Следеће године у плану је и 
реновирање старе школске зграде у 
Ритишеву. Пројектна документација је 
урађена, тренутно је у току добијање 
грађевинске дозволе.

Према речима члана Већа за рурални 
развој, започела је санација друштвених 
просторија у Стражи.

-Једну фазу смо урадили током 
прошле године, надам се да ћемо радове 
наставити ове године како би се објекти 
привели намени, додаје Максимовић. 
Започето је решавање проблема 
имовине око спортског игралишта које 
се води као пашњак. Тај проблем имамо 
у више насељених места и када се то 
уреди кренућемо у сређивање спортских 
терена. 

Ј.Е.

НА СЕОСКОМ ГРОБЉУ У СТРАЖИ

ОСВЕШТАНА НОВА КАПЕЛА

Чланови тима Црвеног крста Вршац

У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ОДРЖАНА 
ПРИРЕДБА ЗА ПРИЈЕМ ПОДМЛАТКА У 

ЦРВЕНИ КРСТ
Последњег мајског дана одржана је приредба за 

пријем подмлатка у Црвени крст Вршац, у свечаној сали 
ОШ “Вук Караџић“.

-То је традиционална активност која се организује 
више од двадесет година у Недељи Црвеног крста на 
Градском тргу, али ове године је одржана нешто касније 
у затвореном простору због лоших временских услова, 
објашњава секретар Црвеног крста Вршац Сузана 
Цветановић. Приредби и свечаном пријему у вршачки 
Црвени крст присуствовала су деца из свих пет основних 
школа из Вршца и из ШОСО „Јелена Варјашки“, тако да је 
било више од 300 деце.

Припремљен је пригодан забавни програм, 
прилагођен њиховом узрасту, у коме су учествовала и  
деца из Предшколске установе „Чаролија“ са рециталом, 
Балерине студија савремене игре „Оља“ и „Алегрето“ 
театар са представом „Чудесна шума“.

-Циљ организовања представе за прваке јесте њихово 
упознавање са радом Црвеног крста који већ 143 године 
постоји како би помагао онима којима је помоћ потребна, 
пружио руку пријатељства остављенима и заборављенима 
и свима онима којима је подршка потребна, наглашава 
Цветановићева. Намера ове традиције јесте да се ови 
наши малишани, кад порасту, добровољно укључе у рад 
ове хуманитарне организације и дају свој допринос раду 
Црвеног крста, као волонтери којих има стоти не хиљада 
широм света.

Члан Градског већа за пољопривреду 
Слободан Јованов присуствовао је уручењу 
уговора за водне објекте и изградњу 
канализационе мреже, као и за уређење и 
изградњу атарских путева у 33 војвођанска града 
и општине. Уговоре вредне преко милијарду 
динара уручили су потпредседник Владе АП 
Војводина Ђорђе Милићевић и покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство др Вук Радојевић.

 За уређење атарских путева Граду Вршцу 
је овом приликом додељено 6.206.581 динара 

за пет нових атарскух путева, a Покрајински 
секретаријат за за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство обезбедио је укупно је више од 1,2 
милијарде динара, што даје пуни ефекат и за 
пољопривреднике и за све који живе на рубу 
насељених места.

-Поред мера усмерених ка локалним 
самоуправама, чврсто опредељење покрајинске 
Владе је веће него икад издвајање за 
пољопривредника. То су два пута којима се 
генерише развој пољопривреде у Војводини и 
останак младих на селу, рекао је Вук Радојевић.

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ВРШЦУ 6,2 МИЛИОНА ЗА ПЕТ АТАРСКИХ ПУТЕВА
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Поводом Дан Града и градске 
славе Светог Теодора Вршачког, 
уприличена је свечана академија у 
конгресној дворани Миленијум, 29. 
маја. Том приликом градоначелница 
Драгана Митровић и Ненад Барош, 
председник Скупштине Града 
Вршца, уручили су јавна признања 
овогодишњим добитницима.

Лућијан Берлован добио је 
Награду за животно дело за изузетне 
резултате остварене на пољу развоја 
и едукације у области правосуђа. 
Додељене су и три Повеље Града 
Вршца и то Високој школи струковних 
студија за васпитаче „Михаило Палов“, 
Основној школи „Младост“ и Градском 
културно- уметничком друштву 
„Лаза Нанчић“, за изузетан  допринос  
на пољу просвете, културног 
стваралаштва и очувању баштине.

Присутнима је добродошлицу 
пожелела градоначелница Драгана 
Митровић, подсетила је на бројне 
пројекте и инвестиције реализоване 
у протеклом периоду, уз велику 
подршку Владе Републике Србије и 
председника Републике Александра 
Вучића, који је, током посете Вршцу, 
најавио нове инвестиције, основ 
даљег развоја и просперитета града.

-Слава и Дан града је прилика да 
наградимо  најзаслужније од наших 

суграђана, рекла је градоначелница 
Митровић честитајући овогодишњим 
добитницима јавних признања. Ове 
године награђене су чак две школе 
и то је порука да бринемо о младим 
људима, као и онима који раде на 
њиховом образовању. Награђено је 
и Културно- уметничко друштво „Лаза 
Нанчић“, које ове године овележава 
чак 100 година постојања. Они су 
заслужили ово признање, јер су 
чувари наше традиције, обичаја, и не 
само Вршца, већ читавог овог дела 
Војводине. Награда за животно дело 
увек се додељује суграђанину који 
је, у току свог рада, постигао добре 
резултате. И не само то, већ је и Град 
Вршац представљао на леп начин 
широм земље и ван њених граница. 
Ове године то је Лућијан Берлован, 
председник Прекршајног суда, сада у 
пензији.

Након уручења Награде за 
животно дело, добитник Лућијан 
Берлован је захвалио на додељеном 
признању:

-Част ми је што сам добио ову 
награду, што сам номинован, али 
морам да признам да ово признање 
заслужује и Порекршајни суд, јер ја 
сам то не бих могао да урадим. Зато 
смо међу најбољима у земљи. Трудио 
сам се дам колико год могу, да са 

поносом истичем Вршац свуда где сам 
био. 

Повељу Града Вршца примила 
је доц Јелена Пртљага, директорка 
Високе школе струковних студија 
за образовање васпитача „Михаило 
Палов“.  Ова школа наставља традицију 
образовања васпитача у Вршцу која је 

дужа од 150 година. Јединствена је 
и по томе што се настава спроводи 
на три језика: српском, румунском и 
ромском. 

-Част је и задовољство, моје 
лично и институционално, стати пред 
своје суграђане и са њима поделити 
једну од највећих радости, а то је 
радост препознавања од стране 
својих ближњих, рекла је директорка 
Пртљага. Када признање добијете 

од оних који вас најбоље познају, 
значи да сте изабрали прави пут. А, 
пут ка квалитетном образовању и 
васпитању, коме тежи Висока школа 
у Вршцу, комплексан је и један од 
најлепших којим људски род може да 
иде.

На Повељи Града Вршца, 
додељеној ОШ „Младост“, захвалила 
се директорка Татјана Јашин Мојсе:

-Наша школа је недавно 
добила Велику златну медаљу на 
новосадском Сајму „Путокази“, 
највише признање које образовним 
установама додељује Покрајине, али 
ово признање- Повеља Града Вршца 
за нас је, ипак, нешто сасвим посебно. 
Дивно је што је Град у нама препознао 
вредан, радан и пожртвован колектив. 
Све нас то надахњује и обавезује да 
будемо још бољи. 

Повељу Града Вршца ГКУД „Лаза 
Нанчић“ примио је Павле Влаховић 
дугогодишњи члан и председник 
овог културно- уметничког друштва, 
који се захвалио на овом престижном 
признању. 

Награда је обрадовала све 
чланове КУД-а, као и Владимира 
Бошковића, уметничког директора 
овог вршачког културно- уметничког 
друштва које чува и негује нашу 
фолклорну традицију.

-Ово је наша година јубилеја, 
остварили смо историјски успех- 
треће место на Републичкој смотри 
фолклора, треће злато први пут 
у историји друштва, града, каже 
Бошковић. Добили смо много награда 
у земљи, у иностранству, али највише 
значи када нам град и наши суграђани 
доделе једно овако признање. На 
томе смо врло захвални и верујемо 
да ћемо наставити ову лепу сарадњу и 
низати нове успехе. 

Свечаној академији присуствовали 
су Бранко Маловић, потпредседник 
Извршног одбора СНС и координатор 
за Јужнобанатски, Подунавски и 
Моравички округ, Владета Костић, 
члан Извршног одбора СНС, чланови 
Главног одбора СНС Мирко Ранковић 
и Далибор Шћекић, начелница 
Јужнобанатског округа Данијела 
Лончар, начелник Подунавског округа 
Небојша Павловић, градоначелници 
и председници Општина Панчева, 
Смедерева, Ковина,Беле Цркве, 
Пландишта, Алибунара, Ковачице, 
Опова, Смедеревске Паланке, 
Велике Плане, Лучана, Ивањице, 
представници верских заједница, 
политичког, привредног, друштвеног 
и културног живота града.

Ј.Е.

НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ ПОВОДОМ ДАНА И СЛАВЕ ГРАДА

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ОВОГОДИШЊИМ ЛАУРЕАТИМА

На свечаној академији, одржаној поводом 
Дана града и градске славе Светог Теодора 
Вршачког, градоначелница Драгана Митровић 
подсетила је на бројне пројекте и инвестиције 
који су реализовани или су у току.

Нова индустријска зона „Север“
-Као и претходних година, Град Вршац 

остаје посвећен инвестицијама које Вршац 
воде ка Граду европске будућности, наглашава 
градоначелница. У циљу стварања услова за 
нове инвестиције отпочели смо пројектовање 
нове индустријске зоне „Север“. У наредном 
периоду очекује нас пројектовање, а већ 
почетком наредне године инфраструктурно 
опремање ове зоне на површини од 20 хектара. 
Свакако један од највећих пројеката, остварених 
у претходних годину дана, је завршетак изградње 
фабрике воде у Павлишу. Ова инвестиција од 
преко 6 милиона евра омогућила је да Вршчани 
пију једну од најквалитетнијих вода. Претходне 
године смо, такође са Дирекцијом за воде 
Министарства пољопривреде, водопривреде 
и шумарства, започели капитални пројекат 
заштите од поплава, детаљним уређењем 
корита потока Месић који у првој фази износи 
преко 3 милиона евра. Радови су у пуном јеку 
и биће довршени до краја текуће године. У 
сарадњу са Канцеларијом за капитална улагања 
Владе Републике Србије, договорена је замена 
комплетне водоводне мреже азбестних цеви 
на целој тероторији Града Вршца. Град Вршац је, 
такође, и веома поуздан партнер у спровођењу 
пројеката из ИПА фондова прекограничне 
сарадње. Само у овом тренутку, у различитим 
фазама, у току су пројекти чија је вредност 
близу 4 милиона евра, а ради се о бесповратним 
средствима које обезбеђује Европска унија. 

Смањена незапосленост
-На пољу запошљавања осетљивих и 

теже запошљивих група  у 2018. години је 
спроведен програм са Националном службом 
за запошљавање по коме је радно ангажовано 
више од 60 лица по програмима за стручне 
праксе, јавних радова и самозапошљавања, 
истиче градоначелница Митровић. Кроз 
програм социјалне заштите, запослено је више 
од 20 личних пратилаца за подршку лицима са 
посебним потребама и друге социјалне потребе. 
У протеклој години број незапослених смањен је 
за готово 1.000 лица.

Вршац-лидер у процесу комасације
-Претходну годину обележила су и велика 

улагања у пољопривреду, каже Митровићева. 
По питању комасације Вршац се афирмисао 

као апсолутни лидер у поступцима савремене 
комасације што је препознала и Немачка 
агенција за међународну сарадњу која је 
пружила едукативну подршку за територије 
Катастарских општина Влајковац, Уљма 
и Избиште где ће, завршетком поступка, 
комасација бити спроведена на више од 
половине укупнне обрадиве површине 
пољопривредног земљишта на територији 
Града Вршца. Паралелно са поступком 
комасације урађени су и атарски путеви у које 
је уложено преко 23 милиона динара, а у овој 
години нас очекује уређење још три таква пута 
као подршка наставку процеса комасације. У 

сарадњи са Покрајинским секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и 
„Водама Војводине“, спроведено је чишћење 24 
км каналске мреже за одводњавање у Великом 
Средишту. Завршена је пројектно-техничка 
документација ретензије у  Уљми и ове године 
ће отпочети радови чиме ће трајно бити 
отклоњен сваки ризик од настанка поплава 
у овом месту какве су нас задесиле јуна 2017. 
Локална самоуправа је разумела потребе 
пољопривредника и организовала саветовања 
за пољопривреднике на тему виноградарства 
и воћарства, стварања услова за производњу 
хране на малим газдинствима, директне продаје 
пољопривредних производа са кућног прага за 
коришћење средстава из ИПАРД фондова, као и 
саветовања пчелара.  

Равномеран развој града и села
-Циљ Града Вршца је равномерни развој свих 

како градских тако и сеоских средина, рекла 
је Митровићева. У самом Вршцу је потпуно 
преуређено неколико урбаних џепова, изграђен 
је први кружни ток саобраћаја, обезбеђена нова 

паркинг места, реконструисан је велики број 
дечјих игралишта, а на неким местима, где никада 
раније нису постојала, постављена потпуно 
нова. Убрзано се трудимо да живот наших 
грађана на селима учинимо квалитетнијим па 
су тако у претходних годину дана реновиране 
просторије месних заједница у Влајковцу, 
Загајици, Стражи, Гудурици, Куштиљу и Павлишу. 
Углавном руиниране зграде домова културе у 
Марковцу, Стражи, Малом Жаму, сада су добиле 
нови сјај. У Куштиљу ћемо током лета, уз велики 
фестивал, отворити дуго очекивану летњу сцену, 
док су  Потпорањ и Ритишево добили потпуно 
нове спортске терене, а изградња спортске 
хале у Уљми ушла је у завршну фазу. У наредном 
периоду, у сарадњи са Владом Републике Србије, 
очекује нас изградња Виноградарске улице у 
Великом Средишту, а свакако највећи пројекат 
који започињемо ове године на селима је 
изградња канализације у Павлишу. 

Здравље Вршчана приоритет
-Нешто што нам је најважније је здравље 

наших суграђана, наглашава градоначелница. 
После великих проблема које смо наследили 
у здравству, само у претходних годину дана 
потпуно је реновирано породилиште, одељење 
гинекологије, набављени нови уређаји за 
ургентну и физикалну медицину , а прошлог 
месеца је само из једног покрајинског пројекта 
за више од 26 милиона динара набављена 
најсавременија опрема за операциони блок и 
дијагностику, док је зграда интерног одељења 
добила нови лифт. Оно на шта смо посебно 
поносни је да смо након више десетина година 
запостављања ушли у пројекат потпуне 
реконструкције Опште болнице, а грађани 
Вршца ће за неколико месеци добити једну 
нову здравствену установу, опремљену према 
највишим светским стандардима. Такође смо 
наставили и са јединственим програмом 
покретне апотеке у свим селима Града Вршца.

-Посебну пажњу посветили смо социјалној 
заштити грађана Вршца. У сарадњи Сталном 
конференцијом градова и општина, 
реализовани су пројекти у оквиру инклузије 
Рома. Израдили смо Акциони план за социјално 
укључивање Рома и у Градској управи поставили 
првог координатора за ромска питања. Град 
Вршац постао је пример добре праксе што је 
похваљено и од стране високих званичника 
Европске уније. У Градској управи Града Вршца 
почела је са радом и Канцеларија за особе са 
инвалидитетом, формирана библиотека са 
кућном доставом за особе са инвалидитетом, а 
отпочело се и са програмом терапијског јахања 
у сарадњи са Спортским савезом Града Вршца, 

док смо, у сарадњи са Саветом за безбедност 
саобраћаја, наставили донацију аутоседишта за 
свако новорођено дете у Вршцу.

Спорт, образовање, култура
-Посебно смо поносни што смо протекле 

године, упркос бројним препрекама, успели 
да завршимо први олимпијски базен у Вршцу, 
задовољно каже градоначелница. Ова 
инвестиција, вредна више од 100 милиона 
динара, зокружила је могућност бављења 
свим базичним спортовима у Вршцу и додатно 
унапредила туристичку понуду нашег града. 
Локална самоуправа је, у протеклих годину дана, 
издвојила значајна средства за младе спортисте 
и клубове што је резултирало освајањем 
највиших одличја како на државним, тако и на 
међународним спортским такмичењима. Центар 
Миленијум ће, и у наредном периоду, бити 
домаћин припремама домаћих и иностраних 
клубова и националних селекција. Посебан 
акценат стављамо на развој школског спорта, а 
у сарадњи са предшколском установом у Вршцу, 
спроводимо јединствен пројекат бесплатне 
школе спорта за наше најмлађе суграђане. 
Такође смо домаћини јединствене трке уз 
степениште на Вршачком брегу која је, по 7. пут, 
успешно одржана пре неколико дана.

-Подручје образовања у протеклом периоду 
такође су пратиле бројне инвестиције. Преко 
28 милиона динара уложено је само у разне 
санације, адаптације и реконструкције објеката 
како предшколских, тако и основних и средњих 
школа. Највећа инвестиција у образовању која 
нас очекује, а за шта је већ спреман пројекат 
и почетак радова се назире, је комплетно 
реновирање објекта Пољопривредне школе 
која ће, након реконструкције, изгледати и 
бити функционална као све савремене школе 
у Европи. У сарадњи са Саветом за безбедност 
саобраћаја, у свим вршачком школама 
организују се бројне акције и едукације у области 
познавања саобраћаја, а све у циљу повећања 
безбедности деце и младих у саобраћају.

-У циљу сећања на вршачке великане, ове 
године је, у сарадњи свих основних и средњих 
школа са Градским музејом, обележено 160 
године од рођења Паје Јовановића. Током 7 дана 
јубилеја, органозован је велики број изложби, 
предавања и радионица на тему живота и дела 
једног од наших најчувенијих сликара. Поред две 
наше међународне манфестације Грожћебала 
и Вршачког венца, у сарадњи са аустријском 
Амбасадом, установљено је и Бијенале ликовне 
графике које је, у Вршцу и Гудурици, окупило 
уметнике из више европских земаља.

Ј.Е.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ О ПРОЈЕКТИМА И ИНВЕСТИЦИЈАМА

ВРШАЦ - ГРАД ЕВРОПСКЕ БУДУЋНОСТИ
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Упркос лошим временским условима Радна јединица 
“Зеленило” Јавно-комуналног предузећа “2. октобар” обавља 
завршне припреме градског језера за почетак купалишне сезоне. 
Пословођа РЈ “Зеленило”, Александар Стојаковић, упознаје читаоце 
“Вршачке куле” са активностима које запослени предузимају да би 
најпознатије вршачко купалиште сунчане дане дочекало у пуном 
сјају.

- Сезона почиње 20. јуна и трајаће до 1. септембра. Тада уз наше 
основне делатности, одржавање градског зеленила и травњака, 
бринемо и о квалитету воде купалишта. То радимо сваке године, у 
обавези смо да за три месеца трајања сезоне купања урадимо шест 
провера воде. До сада се никада није десило да узорци нису били 
исправни,  једино 2016. када се десила поплава, један део језера 
морао је да се стави ван употребе. Да појасним, раде се узорковања 
на три различита места на језеру и у једном тадашњем узорковању 
квалитет воде није задовољавао прописане стандарде. 

Стојаковић истиче да се у време купалишне сезоне редовније 
него иначе обављају активности уређења травњака на језеру као 
и чишћење, уклањање смећа, пражњење канти.

- На самом језеру имамо зграду која је у нашој надлежности, где 
живе наше два запослена радника који су у току сезоне искључиво 
ангажовани на језеру и немају никакве друге активности. Ово 

наглашавам да бих сликовитије дочарао вашим читаоцима како 
језеро изгледа на крају купалишног дана, кад спакујемо наше 
ранчеве, пешкире, креме за сунчање и одемо, и за нама оставимо 
пластичне флаше, отпатке, опушке. А онда, када у 5 ујутро дођу 
први ранораниоци, све је чисто, уредно и спремно за нови 
купалишни дан. За то су најзаслужнији наши радници Ружица и 
Овид Драгодан, који 24 часа брину о чистоћи обале језера.

Пословођа “Зеленила” наглашава да се у току сезоне 
контејнери на језеру празне на свака три дана и један велики 
намењен само за пластичну амбалажу која остане на обали језера 
после купалишног дана.

- У самом плићаку имаћемо и ове године 10 дрвених 
сунцобрана, потрудићемо се да променимо мобилијар колико 
буде време дозвољавало. Наравно, вратићемо свих 12 кабина 
за пресвлачење, али морам да кажем да имамо велики проблем 
са оградом до Месића. Пре два месеца имали смо крађу, од 40 
поља успели смо 26 да спасемо, остало је све покрадено. То је она 
ограда до бедема. Катастрофа. Похвалио бих изузетну сарадњу 
коју имамо са Клубом љубитеља вршачког језера и прихватамо 
њихове сугестије. 

Стојаковић је говорио и о активностима које су тренутно у току.
-Као и пред сваку сезону спуштамо ниво језера за 80 

сантиметара, чистимо га од алги и траве која нам се појавила у 
задње две године. Ангажоваћемо специјалну машину за чишћење 
и сечење траве, радиће се и дезинфекција језера. Тренутно 
наши људи ручно ваде траву и прљавштине и онда ће се радити 
дезинфекција кречом. Потом ће специјализоване екипе радити 
дезинфекцију приобаља и самог језера. То ћемо радити три пута у 
току сезоне, а сваких 15 дана радићемо контролу квалитета воде. 
У сарадњи са Туристичком организацијом и Спортским савезом 
и ове године организоваћемо бројне спортске и туристичке 
активности. Подсећам да током сезоне неће бити дозвољен 
риболов на језеру као и улазак са бициклом.

- Треба рећи да је језеро изузетно посећено не само током 
купалишне сезоне већ у току целе године. Наравно, заслуге за то 
имају бројни нови садржаји, пре свега тератана на отвореном коју 
смо направили прошле године. Такође, асфалтирано је, о нашем 
трошку кошаркашко игралиште, у плану је да оно буде проширено 
и да се постави још која справа. Битно је да се остваре оптимални 
услови да људи могу да уживају, закључио је Стојаковић.

Б.Ј.
Фото: Б. Вила

АЛЕКСАНДАР СТОЈАКОВИЋ, ПОСЛОВОЂА У РЈ “ЗЕЛЕНИЛО” ЈКП “2. ОКТОБАР” 

ГРАДСКО ЈЕЗЕРО ЋЕ СПРЕМНО ДОЧЕКАТИ КУПАЧЕ

Александар Стојаковић, пословођа РЈ “Зеленило”
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Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је 
акредитована високошколска установа која образује будуће васпитаче на 
три наставна језика: српском, румунском и ромском, на основним и мастер 
струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  у складу 
са  европским стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три 
модула - смера који вам се нуде (модул са појачаним компетенцијама за рад 
са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за 
рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за 
касније запошљавање. 

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма 
ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу испите на више  
универзитета у ЕУ (Словенији, Норвешкој, Румунији, Литванији)  уз стипендије 
које овај програм нуди. 

Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су 
завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
         Начин финансирања:    Број студената
–одељење на српском језику 
из средстава буџета Републике Србије    80
на терет личних средстава (самофинансирајући)  20
–одељење на румунском језику 
 из средстава буџета Републике Србије   10
–одељење на ромском језику 
 из средстава буџета Републике Србије   10

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних 
студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском 
програму: струковни мастер васпитач) у трајању од две године (120 
ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата 
(самофинансирање).

• Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 19, 20, 21. 
и 22. јуна 2019. године у времену од 09.00 до 12.00 часова.

•Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера 
способности (говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.

• Класификациони испит одржаће се 25. јуна 2019. године по следећем 
распореду:  

 - српски/румунски језик од 09.00 часова;
 - општа информисаност од 10.30 часова.

• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 26. јуна 2019. у 12.00 
часова.

• Примедбе на ранг-листу подносе се 27. јуна 2019. године од 10.00 до 
12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније 
до 28. јуна 2019. године (до 12.00 часова).

• Упис примљених кандидата обавиће се 01. и 02. јула. 2019. године од 
09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом на огласној табли школе.

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. 
јуна 2019.г., па закључно до 01. јула 2019. године у времену од 10.00 до 
13.00 часова у студентској служби Високе школе.

 
Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих 

испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и 
доступне на бр. тел. 013/831-628.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА  ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

У Плавој сали Специјалне болнице за 
психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” 
3. јуна одржана је завршна конференција пројекта 
“Деинституционализација кроз заштићено 
становање”. Реч је о пројекту који ова вршачка 
болница спроводи од 6. јуна 2017. године, а који 
финансира Европска унија у оквиру грант шеме 
“Развој ефикасних услуга у заједници у области 
образовања и социјалне заштите на локалном 
нивоу”.

Конференцију је отворила и присутне 
поздравила др Татјана Воскресенски, директорка 
Специјалне болнице за психијатријске болести 
“др Славољуб Бакаловић” Вршац, захваливши се 
свима који су допринели успешном завршетку 
поменутог пројекта: Граду Вршцу, покрајинској 
Влади, финансијерима и свим иниституцијама 
које су биле укључене.

-Кућа за заштићено становање је велики корак 
напред за вршачку, али и све друге психијатријске 
болнице, јер је деинституционализација 
пацијената хуман начин лечења у једном 
нормалном окружењу, уз поштовање њиховиих 
људских права, рекла је градоначелница Вршца 
Драгана Митровић поздрављајући присутне. 
Оно што је важно за Град Вршац, када су у питању 
пројекти прекограничне сарадње, обзиром да 
смо локална самоуправа која је лидер у ИПА 
пројектима, јесте успех Специјалне болнице да на 
адекватан начин, својим знањем, конкурише, да 

препозна и искористи средства страних фондова, 
а са друге стране, да унапреди квалитет лечења  
пацијената. То доказује да директори болница 
нису само пуке функције, већ су и својеврсни 
менаџери установа којима руководе. 

Присутнима су се обратили и Мирјана 
Кнежевић, директорка Центра за социјални рад 
Града Вршца, др Мирјана Вуковић, директорка 

Дома за душевно оболела лица “Први октобар” из 
Старог Леца, и др Марта Сјеничић, председница 
Удружења за медицинско и здравствено 
право Србије (СУПРАМ). Потом је тим Центра 
за ментално здравље СБПБ „Др Славољуб 
Бакаловић“ представио детаље спровођења 
пројекта, а своја лична искуства изнео је и један 
од корисника куће за заштићено становање.

-Пројекат је вредан 215.699 евра и финансиран 
средствима ЕУ, а кофинансиран средствима 
Покрајинског секретаријата за финансије АП 
Војводине,  каже др Воскресенски. Пројекат 
„Деинституционализација кроз заштићено 
становање“ има за циљ да пружи подршку 
процесу деинституционализације и социјалне  
инклузије особа са менталним потешкоћама у 
Републици Србији. Основна идеја јесте промоција 
нове праксе која се ствара, а која уважава 
људска права особа са менталним потешкоћама, 
те чува и подстиче њено самоопредељење, 
самопоштовање, част и интегритет.

У оквиру пројекта изграђена је кућа квадратуре 
140 m2, са 4 спаваће собе, два купатила, кухињом 
са трпезаријом, дневним боравком, просторијом 
за радионичке активности и физикалну 
терапију, као и уређено двориште за активности 
на отвореном. Кућа је у потпуности опремљена 
техничким уређајима, опремом за физикалну 
терапију и свим неопходним прикључцима. На 
овај начин, уз подршку тима Центра за ментално 
здравље, креиран је радни оквир за пружање 
услуге заштићеног становања за 6 корисника. 

- Особе са менталним потешкоћама су на 
овај начин добиле прилику да не буду само 
пацијенти, већ и појединци са сложеним 
животима и потребама, истиче директорка 
СБПБ Вршац. Учешће у друштву побољшаће 
њихово ментално здравље, самоопредељење 
и опште фунционисање. Увођењем заштићеног 
становања и измештањем корисника у 
заједницу се истовремено подстиче развој 
заједнице у правцу креирања активности које 
укључују особе са менталним потешкоћама 
и њихове породице, те се спречава даљња 
институционализација.

Др Воскресенски је нагласила да се у сваком 
пројекту планира и његова одрживост и додала:

- Својим капацитетима и професионалним 
искуством, кадровима наше Болнице, 
омогућићемо да кућа функционише, односно да 
буде вид заштићеног становања. С обзиром на 
то да је кућа на простору болничке економије, 
постоји комплетна инфраструктура како кућа 
може да функционише, имамо агронома, 
запослене пољопривредне инжењере, тако 
да је наставак одрживости пројекта пластеник 
где су наши корисници планирали да се баве 
гајењем цвећа и зачинског биља. На тај начин 
они би привређивали, били у прилици да 
зарађују за неке основне животне потребе. И 
то је суштина - да су рад и зарада најбитнији 
покретач нашег функционисања. Терапија 
је један део нашег лечења, а овај вид психо-
социјалне рехабилитације у фазама опоравка је 
много значајнији. 

Ј.Е.

ОДРЖАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА ПОД НАЗИВОМ

“ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА КРОЗ ЗАШТИЋЕНО СТАНОВАЊЕ”

Градонацелница поздравила скуп

Завршна конференција у СБПБ „Др Славољуб 
Бакаловић“
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00

ИНТЕРВЈУ

Један сте од само 
неколицине лекара у свету 
који су почели да уграђују 
савремено помагало. О чему 
је реч?

-Ради се о процедури која 
се примењује код пацијената 
којима је већ ампутирана 
натколеница из било ког 
разлога, да ли је до тога дошло 
због трауме, гангренозне 
болести или неких других 
стања. Уграђује се протеза у већ 
ампутирану кост и добија се, 
практично, вештачко колено. 
Поента је у томе да се мења 
оса ослонца код пацијената 
који користе протезу, што 
је врло значајно за њихову 
рехабилитацију и даљи ток 
живота, да могу лакше да се 
крећу и функционишу. Ова 
процедура зове се кип вокинг 
(keep walking), а пре два 
месеца, имао сам прилику да 
оперишем у Мадриду и да се 
обучим и за „адванс процедуру“ 
(keep walking advance). Код 
ове друге процедуре се, у већ 
постојећу протезу, уграђује 
један додатак који, након 
оперативног захвата, пацијента 
лишава ношења протезе која 
има лежиште. На тај дограђени 
део апликује се протеза и 
пацијент може да савија 
колено, може да вози ауто, 
пење се уз степенице, што му 
неупоредиво олакшава живот 

и функционисање. Ово је веома 
битно да би се пробудила 
свест код пацијената који 
имају ту патологију, а није 
их мало. Потребно је и да 
опште јавно мњење схвати 
да овакви пацијенти могу да 
буду збринути и да не буду 
на рубу инвалидитета, већ да 
могу активно да учествују у 
свакодневном животу.

Ово је нешто сасвим ново. 
Кад је све то кренуло у свету? 
Како сте се Ви нашли у свему 
томе?

-У свету је кренуло 2015. 
године. Већ наредне 2016. ја сам 
радио операцију у Барселони. 
Учио сам од професора др 
Тибоа, еминентног шпанског 
лекара специјалисте. Имао сам 
неке своје личне разлоге због 
којих сам се заинтересовао, 

дошао до те информације, 
ступио у контакт и имао ту 
срећу да будем један од укупно 
седам хирурга у свету који то 
раде, што мислим да је лепо 
и импозантно. Што се тиче 
ове друге процедуре, коју 
сам почео да радим пре два 
месеца, то тренутно ради само 
професор Делгадо у Мадриду, 
а пацијент, кога сам ја водио 
из Београда и који је оперисан, 
је седми пацијент коме је то 
уопште уграђено. 

Мислим да је то једна 
револуционарна ствар, 
посебно у данашње време 
када је живот продужен, када 
је неопходно да свако себе 
сам опслужује. То су врло 
практичне и значајне ствари 
за те људе који, игром случаја, 
имају стечени инвалидитет. С 
обзиром да се ове методе не 
раде у свим замљама намера 

ми је да се све то прошири, да 
заживи, да буде масовно. Јер, 
то је изузетно важно за људе 
који су, након тог стеченог 
инвалидитета, препуштени 
породици и себи. 

Где сте стицали радно 
искуство? 

-До октобра прошле године 
радио сам у Општој болници у 
Вршцу. У том периоду стекао 
сам огромно и вредно искуство 
које ми је касније много 
значило за професионални 
развој. Имао сам срећу да 
учим од великих хирурга, да 
имам добре учитеље како 
у Вршцу, тако и касније на 
специјализацији у Београду. 
Мој први и најважнији учитељ, 
и мој начелник у вршачкој 
болници, био је примариус 
др Петар Ђорђев. Касније 

је то био и начелник др 
Валериу Пинтор. Пуно сам 
знања стекао и од професора 
Ђорђа Радака где сам провео 
извесно време на Институту 
за кардиоваскуларне болести 
Дедиње, као и од професора 
Карамарковића, хирурга из 
Клиничког центра, који је сада 
у КБЦ Звездара. Код нашег 
Вршчанина академика Ђорђа 
Радака, васкуларног хирурга, 
стекао сам важно искуство, и 
данас лепо сарађујемо. Тамо 
сам завршио и постдипломске 
студије. Постоји још доста 
хирурга са којима сам радио, 
не бих желео никога да 
изоставим, да се неко не 
наљути, али ово је неки најужи 
круг људи од којих сам највише 
научио. Јер, хирургија је, као 
свака друга грана медицине, 
изузетно битна. Што би људи из 
народа рекли да је то занатски 

посао и много зависи од тога 
ко су били учитељи. 

Имате искуство и у 
просвети? Где?

-Тренутно сам предавач 
у Високој школи струковних 
студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов“ 
у Вршцу. Волим што имам 
прилику да радим у настави, 
са студентима и предајем 
медицинске предмете. Од 
октобра, хирургијом се бавим 
у породичној ординацији 
„Хирургија Ђорђев“. На корак 
смо до тога да се ординација 
пререгиструје у хируршку 
болницу. 

Које све медицинске 
услуге пружа „Хирургија 
Ђорђев“?

-Тренутно највећи акценат 
стављамо на увођење нових 
оперативних техника. То 
подразумева увођење ТХД 

 ДР СРЂАН ЂОРЂЕВ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ:

ХИРУРГИЈА ЈЕ НАЈХУМАНИЈА 
ГРАНА МЕДИЦИНЕ!

Срђан Ђорђев заволео је прво медицину, а после 
хирургију, и студиозно и систематски се 
посветио овој науци. У жељи да надгради своје 

знање и унесе новине у наше здравство, нашао се 
међу првим, тренутно врло ретким, лекарима у 
свету који примењују савремене методе лечења. 
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методе за операцију хемороида 
која се на територији овог 
дела Баната ради једино код 
нас у ординацији. Имао сам 
срећу да сам, у Риму, јуна 2018, 
био на обуци код професора 
Карла Рата. Тамо сам оперисао, 
донео ту методу овде код нас и 
почео да радим. Интервенција 
је безболна, врло успешна 
и пацијенти су изузетно 
задовољни. У  ординацији 
„Хирургија Ђорђев“ раде се и 
остале хируршке процедуре 
које спадају у домен хирургије.

Одакле та изузетна жеља 
за увођењем нових метода 
лечења?

-То сам преузео од мог 
оца др Пере Ђорђева који је 
први у вршачку болницу увео 
лапароскопију и био међу 
реткима који су у Србији тада то 
радили. Увео је овде још много 
новина од операције дебелог 
црева, проктологије, до 
операција хернија мрежицама.

Како сте се уопште 
одлучили за медицину?

-Још на почетку средње 
школе, први, други разред 
Гимназије, знао сам да ћу да 
упишем медицину,  јер ме је то 
једино занимало. Студије сам 
завршио у року, међу првих 
неколико студената у мојој 
генерацији, јер ме је заиста 
то интересовало. Када је реч 
о специјализацији, двоумио 
сам се између хирургије и 
гинекологије. Превагнула 
је љубав према хирургији и, 
искрено, не кајем се због тога. 
Мислим да сам нашао неко 
своје место као хирург и да тако 
могу највише да допринесем, 
да дам себе.  

Какво сте детињство 
имали?

-Имао сам лепо детињство. 
Рођен сам 20. марта 1979. 
године, у Вршцу. Родитељи су 
се трудили да мом старијем 
брату и мени обезбеде што 
безбрижније детињство. Мама 
је, нажалост, покојна. Звала 

се Биљана. Била је социјални 
радник, читав свој радни век 
провела је у општини. Отац 
ми се зове Петар. Радио је као 
општи хирург, сада је у пензији. 
Радни век провео је у вршачкој 
Општој болници где је оставио 
неизбрисив траг као лекар 
специјалиста. Био је начелник 
хирургије. Имам старијег 
брата Косту. Он је специјалиста 
интерне медицине, нефролог, 
ради у Општој болници у 
Вршцу.

Живели смо у Улици Живе 
Јовановића. Често смо се, као 
деца, играли у порти Мале 
цркве и Саборне цркве где је 
Основна школа „Вук Караџић“ 
коју сам, касније, и похађао. 
Коста и ја смо пуно времена 
провели играјући се и у 

дворишту са братом и сестром 
од тетке Славком и Горданом 
Талпеш, као и осталом децом 
из комшилука. Пошто тада није 
било толико саобраћаја, често 
смо се, у споредним улицама 
Синђелићевој и Лазе Нанчића, 
играли жмурке или неке друге 
нама тада веома занимљиве 
игре. 

Летње и зимске распусте смо 
брат и ја проводили у Сарајеву 
на Илиџи код бабе и ујака. 
Мама ми је била из Сарајева. 
Волео сам, а и сад волим тамо 
да идем. Од малих ногу сам 
везан за скијање и планину, и 
данас ме то држи. Баш волим 
да проводим време на планини 
и у природи. Много времена 
смо провели и у Делиблатској 
пешчари где су моји родитељи 
имали викендицу. Играли смо 

се, али и много научили, да 
радимо са мајсторима и још 
много тога.

Активно сам више година 
играо рукомет у РК „Младост“ из 
Вршца, а касније током студија 
играо сам у „Медицинару“. 
Пријатељства стечена у том 
периоду и данас одржавам. 
Једно време био сам и члан 
управе РК „Младост“. Мислим 
да је спорт  изузетно важан за 
развој једног човека. Ту научи 
многе ствари и стекне навике 
које касније у животу могу бити 
од великог значаја. 

Како је текло Ваше 
школовање?

-После основне школе, 
завршио сам Гимназију у Вршцу, 
природно-математички смер. 
Разредни старешина био ми 
је Дејан Гвозденов, професор 
енглеског. После тога уписао 
сам Медицински факултет у 
Београду, без размишљања, 
јер сам се одавно већ 
определио за медицину. Након 
завршетка студија почео сам 
да радим прво као волонтер, 
а касније као одељенски 

лекар у вршачкој Болници, на 
Одељењу хирургије. Ту сам 
добио специјализацију, 2008. 
Био сам на Клиничком центру 
у Београду, специјализирао 
сам 2013. У међувремену 
сам завршио постдипломске 
студије из области васкуларне 
хирургије.

Увек сам желео да 
надграђујем своје знање и не 
пропуштам ниједну прилику 
да се усавршавам. Сећам се 
првог предавања које сам 
држао одмах по завршетку 
специјализације у конгресној 
дворани Миленијум. Били су ту 
еминентни стручњаци светског 
гласа, а ја сам тек завршио 
специјализацију. Није ми било 
свеједно, имао сам трему.

Активно сам учествовао на 
многим стручним скуповима, 
конгресима у Србији и 
иностранству, а поред боравка 
у Шпанији, издвојио бих и Рим. 
Тамо сам имао задовољство да 
оперишем са др Карлом Ратом 
који је увео технику ТХД у свету. 
Ради у клиници коју финансира 
Католичка црква, где се лече 
Папа и остали поглавари. Било 
је то невероватно искуство. 
Имао сам част да оперишем 
са једном таквом величином 
из света светске медицине, 
изузетно признатим хирургом, 
а занимљиво ми је било и то 
што сам први пут имао прилику 
да видим часне сестре као 
медицинске сестре. 

Објављивао сам радове 
у стручним часописима 
и као први аутор и као 
коаутор. Мојих текстова има 
у многим домаћим стручним 
часописима и то је велико 
задовољство за мене, јер то је 
доказ и сатисфакција о ономе 
што човек ради.

Да ли је недостатак 
савремене медицинске 
опреме код нас подстицај да 
се лекари још више потруде 
да испоље своје знање?

-То су велики изазови. Такве 
ствари се речима не могу 
описати. Да неко прихвата 
огроман ризик да ради 
нешто што је тешко извести 
без савремене опреме, али 
успевамо да тај недостатак 
надоместимо неким својим 
вештинама, знањем, 
искуством.

Колико Вам је значило 
радно искуство у једној 
локалној болници као што је 
вршачка?

-То искуство је немерљиво, 
јер када на дежурству лекар 
ради помоћу најосновније 
дијагностике коју једино има 

то су специфичне ситуације 
где је некад и инстинкт битан. 
Недостатак опреме надомести 
раније стечено искуство, јер 
потребно је да се у одређеном 
тренутку донесе важна 
одлука и баш је то предност 
рада у мањим здравственим 
установама. 

Када сте основали 
породицу?

-Оженио сам се 2007. 
године. Моја супруга се зове 
Ивана, девојачко презиме 
јој је Ћурчин, Вршчанка је. 
Ивана је доктор филолошких 
наука. Запослена је у Високој 
школи струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов“ 
у Вршцу. Имамо двоје деце: 
ћерку Петру, која има 10 
година и иде у 4. разред ОШ 
„Вук Караџић“, и сина Методија 
који има две и по године. 

Иначе, члан сам и Витезова 
вина „Свети Теодор Вршачки“. 
Волим да се дружим са њима 
и да присуствујем свим 
догађајима које организују.

Да ли породица испашта 
код професије каква је Ваша?

-Ако човек нађе баланс 
између посла и слободног 
времена, не мора породица 
пуно да испашта. Мада, овај 
позив је такав да хирург често 
нема ни празнике, ни слободно 
време. Међутим, ако се све то 
усмери на прави начин, баланс 
постоји. 

У чему је лепота хирургије?
-Хирургија је грана 

медицине која својим 
директним деловањем 
помаже човеку да, у кратком 
временском периоду, оздрави. 
То је танка граница између 
живота и смрти која, са највећим 
приступом хуманости, 
помаже човеку. Хирургија је 
најхуманија грана медицине. 
На најбржи начин доводи до 
побољшања здравственог 
стања пацијента. Проблем се 
решава конкретним потезима.

Која је Ваша жеља као 
лекара специјалисте?

-Пре свега, желим да сви 
моји пацијенти као и пацијенти 
мојих колега поживе још дуго 
година и да буду здрави. Такве 
ствари немају цену, то не може 
ни са чим да се плати. Зато сам 
се и одлучио на овај позив, зато 
сам и студирао овај факултет, 
касније се усавршавао, управо 
са том жељом и идејом да 
помажем људима. Мишљења 
сам да су, код нас, лекари 
изузетно добри и успешни, 
али нису увек у могућности 
да испоље све то своје знање. 
Сматрам да можемо да се 
носимо са светом у било 
којој грани медицине што су 
бројни наши стручњаци и 
доказали радом у иностраним 
клиникама. А, моја идеја је да 
ме бар по нечему запамте као 
успешног хирурга и да иза себе 
оставим бар неки траг. Зато 
желим да овде донесем нешто 
ново из области медицине, 
да ако не можемо да будемо у 
истој равни, бар да не каскамо 
пуно за Европом и светом.   

Хуманост је нешто што ме 
је определило за медицину. То 
вероватно никада ни у једном 
друштву неће бити адекватно 
награђено, али ја сам јако 
срећан што сам имао такве 
учитеље да су ме, од почетка, 
усмеравали на то да нико не 
долази код лекара зато што то 
воли, већ што му је потребна 
помоћ. А, здравље пацијената 
је приоритет. 

Јованка Ерски



ПЕТАК •  7.  јун 2019.ВРШАЧКА КУЛА8

Вршачко „Папирнато позориште“ 
забележило је успешан наступ 
на Свесловенском фестивалу, 
недавно одржаном у Љубљани. Ова 
позоришна смотра је „одскочна 
даска“ за учешће на Међународном 
фестивалу папирнатих позоришта 
које ће бити одржано у Пирану, 
на јесен. С обзиром на позитивне 
стручне критике и одличан пријем 
публике, Вршчани очекују позив за 
пирански Фестивал.

-Представили смо се позоришним 
комадом „Проблематична шљива“ 
(Plumus delictus) који говори о 
вршачкој свакодневици, о догађајима 
и личностима из блиске прошлости, 
каже Јован Тасић, оснивач Удружења 
грађана „Папирнато позориште“ 
Вршац, који потписује представу и 
као аутор и као извођач. Задовољни 
смо јер смо наступали заједно 
са папирнатим позориштима из 
земаља Европске уније и наш град 
представили у најлепшем светлу, као 
један од ретких из Србије и региона 
који има овакво позориште.

Ова врста позоришта потиче из 
Јапана, у Словенији је већ доста 
развијена, док је код нас у Србији 
практично тек у повоју.

-То је јапанска стара игра која се 
зове камиши бај,  објашњава Тасић. 
Људи су својевремено, пре појаве 
телевизије, направили једну кутију 
која представља сцену. Ту су стављали 
цртеже и слике уз које су причали 
неке бајке, приче... Тако су ишли од 

места до места забављали људе и 
децу, причали им занимљиве приче 
уз које су се смењивале илустрације. 

 „Папирнато позориште“ Вршац 
основали су Јован Тасић, мр Томислав 
Сухецки и Синиша Вишацки као 
удружење грађана. Позориште 
постоји око три године. Имају десетак 
представа чији је аутор Тасић. Ту су и 
бајке за најмлађе, али и игрокази за 
одрасле. До сада су наступали у Новом 
Саду, Вршцу у Специјалној болници за 
психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“, у вршачком СУБНОР-у 
на Школи цртања, затим у Љубљани, 
Пирану, Цриквеници... 

Ј.Е.

ВРШАЧКО „ПАПИРНАТО ПОЗОРИШТЕ“ НА СВЕСЛОВЕНСКОМ ФЕСТИВАЛУ У ЉУБЉАНИ

ЗАПАЖЕН НАСТУП 
„ПРОБЛЕМАТИЧНЕ ШЉИВЕ“

Јован Тасић и представа „Проблематична шљива“

У Основној школи “Јован Стерија 
Поповић” у претходном периоду 
реализован је пројекат под називом 
“Школско цвеће-више дечје среће!”. 
Резултат је уређено мало школско 
двориште, а бетонске жардињере 
краси разнобојно цвеће. 

-У пројекту су учествовали 
ученици и ученице од првог до 
осмог разреда, њихови родитељи 
и запослени у школи, објашњава 
Љиљана Бешлин, директорка ОШ 
„Јован Стерија Поповић“.  Односи 
се на уређивање малог дворишта у 
школи, при чему су деца наше школе 
имала низ активности током којих су 

успешно развијали међупредметне 
компетенције у оквиру наставе 
различитих предмета.

Атријум у школској згради, који 
је био мета вредних „Стеријиних“ 
ђака, добио је ново рухо и ни мало 
не личи на некадашњи простор. 
Цвеће, које су ученици посадили, 
оплеменило је простор и створило 
лепши амбијент. На крају акције, били 
су сви задовољни. Ђаци ће, заједно са 
својим учитељима и наставницима, 
наставити да брину о цвећу како 
би овај леп изглед малог школског 
дворишта потрајао.

Ј.Е.

У ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ

„ШКОЛСКО ЦВЕЋЕ-ВИШЕ 
ДЕЧЈЕ СРЕЋЕ!“

„Стеријини“ ђаци спремни за акцију

ДЕЧЈЕ СРЕЋЕ!“
Српска квиз асоцијација окупља људе који 

су жељни да провере своје знање са другим 
људима сличних интересовања и током 
године организује различита такмичења 
широм Србије, а од фебруара ове године и у 
Вршцу. Хемијско - медицинска школа била је 
домаћин такмичарима Светског првенства у 
квизингу, које се, већ 17 година, одржава прве 
суботе у јуну.

-   У Србију је овај догађај стигао 2011. 
и од тада сваке године заинтерсовани 
такмичари имају прилику да покажу своје 
знање на светској сцени, објашњава професор 
Светислав Стојановић. По први пут се ово 
такмичење организовало у више градова 
Србије, уместо досадашњег система да се за 
Светско првенство морало ићи у Београд или 
неко друго место које обезбеди Српска квиз 
асоцијација (СKА), те је по први пут овај тест 
рађен и у Вршцу. Светско квизинг првенство 
представља међународно такмичење 
у решавању квиз теста под окриљем 
Интернационалне Kвизинг Асоцијације ((IQA)). 
Тест садржи осам различитих области са по 
30 питања. Области су разноврсне, редом: 
Забава, медији, историја, животни стил, наука, 
свет, спорт и култура и захтевају врхунско 
познавање опште културе. У коначан скор 
улазе бодови из 7 најбоље решених области 
такмичара, док се најслабије решена област 
одбацује, тако да је максималан могући скор 
210. 

Преко 2.500 такмичара на 6 континената 
решавало је један исти тест преведен на свој 
матерњи језик. Домаћини овог догађаја били 
су 10 градова у Србији и Републици Српској 
, а наших учесника било је 95, од чега 4 из 
Вршца који су тест решавали у просторијама 
Хемијско-медицинске школе. 

-   Резултати нису завидни на светском 
нивоу, али узевши у обзир да је ово свима 
прво учешће на вероватно најтежем светском 

такмичењу овог типа, ипак су задовољавајући, 
сматра Стојановић. Стефан Грнчарски је са 75 
поена заузео 29. место међу 95. такмичара из 
Србије, а поготово је био успешан из области 
„Спорт“, у којој је на државном нивоу заузео чак 
трећу позицију. Вредан помена је и резултат 
Kонстантина Видаковића, професора физике, 
који се на државном нивоу у области „Наука“ 
пласирао на високо шесто место. Најбољи 
такмичар из Србије ове године био је Жарко 
Стевановић, познато лице са малих екрана, 
трагач у ТВ квизу „Потера“ са 127 поена, што 
је на светском нивоу било довољно за улазак 
у првих 100, док је светску титулу одбранио 
Британац Олав Бјортомт са 171 бодом. 

Након светског првенства следи 
календарска пауза, док нова сезона почиње 
од септембра. Организатори позивају све 
заинтересоване да се од почетка следеће 
сезоне прикључе и друже у Вршцу, а за октобар 
је планирано и осмо по реду првенство 
Србије у квизингу. Локација одржавања још 
увек није позната, а за више информација о 
свему можете посетити сајт СKА као и фејсбук 
страницу.

Ј.Е.

ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОМАЋИН ТАКМИЧАРИМА У КВИЗИНГУ

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
ОДРЖАНО ДЕЛОМ У ВРШЦУ
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Позиву на весело дружење 1. јуна 2019. 
године  у ресторану “Стари млин” одазвало 
се 25 некадашњих ученика генерације 1969. 
која је матурирала далеке 1984. године.

Били су ту некадашњи такмичари из 
свих предмета (освајачи првих места до 
Савезног нивоа), спортисти (добитници 

бројних медаља на такмичењима), хорски 
певачи и музичари, а данас врсни лекари, 
инжењери, професори, предузетници, 
спортски радници...

Са њима су били драги професори, 
легенде Школе “Вук Караџић”, Аурел Фара и 
Атанас Настовски.

Евоцирале су се успомене, ређале 
анегдоте пуне смеха и суза. Кроз све те лепе 
и сетне приче провејавао је жал за данима 
који се никада више неће вратити и за драгим 
лицима наставника и другова који нису међу 
живима, али и одсутним пријатељима из 
школских клупа који због обавеза, болести 

или посла у страним земљама нису били у 
могућности да се придруже прослави.

Уговорено је ново виђење, за пет година, 
уз међусобне жеље да се сачувају позитивна 
енергија и искра радости које су обојиле ово 
слављеничко вече.

И ма колико тужан био нови растанак, 
он ће бити само један трен паузе до нових 
сусрета и нових састанака.

К.Љ.И.

ЈЕДНА ОД НАЈБОЉИХ  ГЕНЕРАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ВУК КАРАЏИЋ” ИЗ ВРШЦА ОКУПИЛА СЕ ПОД СЛОГАНОМ

НАЈЛЕПШЕ ЈЕ, ИПАК, ЂАЧКО ДОБА



ПЕТАК •  7.  јун 2019.ВРШАЧКА КУЛА10



ПЕТАК • 7.  јун 2019. ВРШАЧКА КУЛА 1111

PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Удружење Тачка суретања је у понедељак, у Салону 
код Порте приредило књижевни триангл – два писца 
и критичар; Милован Данојлић, Дарко Даничић и 
Милета Аћимовић Ивков.  Љубитељи писане речи 
имали су изузетну прилику да виде и  чују једног од 
највећих спрпских песника модерног доба. Скоро да 
нема генерације ђака који су се школовали крајем 
прошлог века који не памте песму “Како спавају 
трамваји” и многе друге које су настале из пера 
Милована Данојлића, рекао је књижевни критичар 
Милета Аћимовић Ивков призивајући из сећања у 
свест оно колосално много што је један од највећих 
српских књижевника модерног доба урадио у области 
културе, књижевности и уметности српског језика. 

- Данојлић је одавно постао класично име наше 
културе и књижевности и велики писац у старинском 
смислу чије се име може поредити са великанима 
наше књижевне авангарде  с почетка двадесетог века 
какви су били Милош Црњански и Растко Петровић. 
Скоро да нема ничега чега се у области књижевности 

он латио а да није постигао најбоље резултате. 
У књижевном опусу Милована Данојлића  су 

песме, романи  и огледи, као и преводилачки радови. 
Прву збирку песама за децу објавио је 1959. године 
под насловом „Како спавају трамвају”. Објавио је 
седамдесетак књига белетристике и поезије. За поезију, 
роман и превођење, носилац је бројних награда: „НИН-

ова награда“, „Октобарска награда града Београда“, 
„Награда Бранко Ћопић“, „Награда Исидора Секулић“, 
„Награда Десанка Максимовић“, „Виталове награде“ 
„Награда младог покољења“, „Младости“, „Змајева 
награда“, „Награда Милош Ђурић“, „Награда печат 
времена“ и многе друге. Стваралац је чији је књижевни 
рад широко препознатљив и позитивно прихваћен 
од јавности и критике. На његово стваралаштво 
велики утицај имала су дела Војислава Илића и Јована 
Јовановића Змаја. 

Песник Дарко Даничић је рођен 21. јануара 1961. 
године у Љигу. Основну и средњу школу завршио у 
Лазаревцу. Дипломирао на Машинском факултету у 
Београду. Магистрирао и докторирао на Рударско – 
геолошком факултету у Београду. Објављује песме и 
критику у књижевним часописима. Живи у Лазаревцу. 
Објавио књиге песама: Виа милитарис, БИГЗ 1999. 
године Црно мастило сипе, БИГЗ 2000. године Дванаест 
свећа, Народна књига, 2007. године С друге стране 
тишине, Повеља, 2013. године.

У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ПРИРЕЂЕН КЊИЖЕВНИ ТРИАНГЛ

МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ РЕЦИТОВАО ВРШЧАНИМА

Ученици Хемијско - медицинске 
шкколе, из године у годину, освајају 
победничка места на сабору  Дани 
ћирилице, под покровитељством 
Министарства просвете, Вукове 
задужбине, Патријаршије СПЦ. На 
овогодишњи конкурс, пристигло је 3500 
радова из Србије,  република бивше 
Југославије, Немачке , Француске, Италије, 
Норвешке, Аустралије, Јужне Африке... 

Жири , сабран од наших академика, 
одлучио је да у јакој конкуренцији,  1. 
место додели Тијани Гвоздић и Урошу 
Јовановићу ( 3 – 6 ). Њихов ментор 
је професорка Нађа Бранков. Овај 
јединствени међународни ђачки  Сабор 
ћирилице у Баваништу, традиционално 
је уређен радионицама , које негују 
српску традицију и културу (калиграфије, 
везиљске уметности, српских кола, 

кулинарства, старих заната, јахања ...)
Да све достојно јесте, у години 

пунолетства конкурса, свој печат је 
прегалаштвом и трудом, утиснула 
председница Удружења Дани ћирилице 
Вера Секулић.

- Изузетан је успех Тијане и Уроша  који 
су, прозним и поетским остварењима , 
поделили 1. место. Задовољство је веће 
, јер су они и  као чланови  драмске  
секције, ове школске године, били 
причасници  изузетних  прегнућа, у 
сарадњи са  Министарством културе 
Покрајине Војводине и локалне заједнице 
: академије Отаџбини, с љубављу, ( 
НП Стерија), поводом присаједињења 
Војводине Краљевини Србији, филмова 
Светлост светлу (посвећен Светом Сави) 
и Срб, јунак и мартир (у славу српског 
војника у Великом рату), Регионалне 

смотре рецитатора и прославе 160 година 
од рођења Паје Јовановића (Тијана 
Гвоздић) и драматизације песме Смрт 
војводе Кајице  у Ноћи музеја  - Вршачки 
замак (Урош Јовановић).

Овим путем, захваљујем се и честитам 
свим члановима секције (међу њима, 

најактивнијем Јовану Стојшићу), који су 
своје таланте и несебичан рад даровали 
не само школи, већ и Граду Вршцу, радећи 
на овим значајним пројектима, рекла је 
професорка Нађа Бранков.

А ћирилица је  наш нерукотворени 
образ, слово наше душе, оно са  којим 
излазимо пред Светог Саву, Доситеја, 
Вука...

Слово, које су чували наши дијаци, 
четци, краљеви под пламом воштанице, 
које је везла Јефимија Лазару, на црвеној 
свили, ткали га песници у ноћима 
бесаним, под звездама, поносно га писао 
велики М. Пупин у Америци...

Ћирилица је наше Свето писмо, а цела  
земља (што је била и тема конкурса), 
Заветместо, на којем се својом руком, 
језиком и писмом  записујемо у Књиге 
вечне  ... Да нас виде преци Свеци!

УСПЕХ УЧЕНИКА ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ НА САБОРУ ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ У БАВАНИШТУ

ПРВО МЕСТО ЗА ТИЈАНУ ГВОЗДИЋ И УРОША ЈОВАНОВИЋА

Ако се осећамо старо, немоћно, превазиђено, 
подсетимо се да је Паја насликао сјајне Титове 
портрете са деведесет година,

Део те виталности уткао је Паја у сваку своју слику 
и зато их нема на тржишту, а они који их поседују 
постају све способнији.

Уметник није занатлија, већ исконски дародавац 
талента који покреће  креативно искуство у сваком 
уму и код успешних и код оних који су одустали од 
себе. Потребно је да само погледају добру слику,  
прочитају добру песму, слушају добру музику и да 
се препусте њиховом дејству и сачекају искуство 
уметности које може бити силовито и неочекивано 
као божји глас.

Поседовање ствари, имовине или моћи над 
другим људима много је лакше него освајање 
сопствене духовности упознавање са бесплатним 
богатством остарелог човека, у простору тик испод 
искуства речи, јер речи су локалне, а хемијски 
механизми ума, његова логика, су универзални. То 
није тамни вијалет, у њега нас не уводи неки митски 
чамџија, већ уметничко искуство као мост међу 
духовним световима.

Капитализам се куне у грамзивост као главни 
покретач прогреса. У том контексту врлине човека су 
главна сметња за успех у тој утакмици. 

У тој утакмици за профитом, а против свих, 

насиље изазвано несигурношћу и немаштином, било 
је шифра за активирање интуиције и спасоносних 
акција. Једини безболан начин, ангажовање свих 
ресурса сопственог ума, јесте и помоћ уметника и 
искуства уметности.

Оног тренутка кад се искуство уметности 
од борбене обуке и припреме, претворило у 
доколичарску забаву, потписали смо прелазак на 
страну животних губитника.

Док се ми забављамо нако нам ту забаву налаћује. 
Зар није увредљиво за наше менталне капацитете, да 
се сведемо на мачку која јури лажног миша верујући 
да  је то најкреативнија игра и врхунац слободе 
постојања?

Пајино сликање људи као грађана, оствареног 
света недостижан је пример праве демократичности 
у уметности.

Поседовање Пајине слике је финансијиски веома 
лековито, али и посматрање репродукције је први 
корак ка напору да посматрамо себе. И репродукција 
добре слике може да нас наведе да посматрајући 
њу спазимо појављивање себе, оне исконске 
радозналости која се промоли кад јој понудите праву 
логику, неодољиву уметничку посластицу. Уметничко 
искуство не затвара врата за собом оставља их 
одшкрнутим као ризницу свачијег духовног блага.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (31)

ПАЈА НАМА ТРИПТИХОН 
А МИ ЊЕМУ САМО ГЛАВУ ОД СПОМЕНИКА
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MAGYAR TÜKÖR
MÁJUS 8-A A NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT NAPJA-VÁROSUNKBAN IS MEGEMLÉKEZTEK 

Példamutató tevékenység
A nagybecskereki községi 

Vöröskereszt az elmúlt 
pénteken  alkalmi ünnep-

ség keretében emlékezett meg 
május 8- ról a Nemzetközi Vö-
röskereszt Napjáról és egyben 
ünnepélyes közgyűlést is tartot-
tak. Dr. Sonja Kapeler Puškarić a 
Községi Vöröskereszt Szerveze-
tének elnökasszonya üdvözölte a 
szép számban megjelent vendé-
geket, többek között az aradi Vö-
röskereszt  szervezetének elnö-
két, a hadsereg nagybecskereki 
helyőrségének, a rendőrségnek, 
a tűzoltók és mentőszolgálat,  va-
lamint a szerbiai és vajdasági Vö-
röskereszt képviselőit.

Aleksandra Tanasijević a 
nagybecskereki Vöröskereszt 

szervezetének titkára röviden 
ismertette a szervezet egyéves 
tevékenységét, ezt követően  
film vetítéssel is beszámoltak 
az elmúlt év tevékenységeiről. 

Ez alkalomból számos ki-
tüntetést, elismerő okleve-
let adtak át azon személyek-
nek akik segítették a szervezet 
munkáját az elmúlt időszak-
ban.  A kitüntetéseket és elis-
merő okleveleket a községi Vö-
röskereszt elnökasszonya és tit-
kárnője nyújtotta át.

A Szerb Köztársaság Vörös-
kereszt szervezetének aranyér-
demjelével a Zrenjanini Heti-
lapunkat tüntették ki, az elis-
merést Dalibor Bubnjević a lap 
főszerkesztője vett át.

Ezüst érdemrenddel tüntet-
ték ki Simo Salapurat  Nagy-
becskerek polgármesterének 
tanácsosát. Ő  egy nappal ko-
rában még egy elismerést ve-
hetett át, ugyanis  harminca-
dik alkalommal volt  önkéntes 
véradó.  KÉP ÉS SZÖVEG PRECZ ISTVÁN

A LEÁNYKOLLÉGIUM NÖVENDÉKEINEK HÁLAADÓ SZENTMISÉJE A NAGYBECSKEREKI SZÉKESEGYHÁZBAN

Tizennégy kollégista növendék ballag az idén
Adjatok reményt egy fáradt vi-

lágnak – idézte Ferenc pápa 
fiatalokhoz intézett szavait Dr. 
Német László SVD nagybecs-
kereki megyéspüspök a nagy-
becskereki leánykollégium nö-
vendékeinek hálaadó szentmi-
séjén május 9-én, a nagybecske-
reki székesegyházban. A püspök 
atya a hét elején találkozott Fe-
renc pápával a Szentatya szkop-
jei látogatásán, s az ott hallotta-
kat, tapasztaltakat megosztotta 
az érettségizőkkel, nevelőikkel 
és hozzátartozóikkal.

Homíliájában a főpásztor ar-
ra buzdította a lányokat, hogy 
merjenek nagyot álmodni. Ter-
mészetes, hogy álmodoztok, s 
az álmok úgy szépek, ha meg-
valósítjuk őket úgy, hogy boldo-
gok legyünk és örömünket má-
sokkal is meg tudjuk osztani – 
hangsúlyozta.- Életetek során 
lesznek kudarcok is, amelyek-
től nem szabad megijedni. Le-

gyenek hosszútávú álmaitok, le-
gyetek bátrak döntéseitekben! S 
ne feledjétek, hogy mindezt kö-
zösségben legkönnyebb megél-
ni és megvalósítani.

Idén tizennégy növendék bú-
csúzott az alma matertől, akik kö-

szönetet mondtak nevelőiknek, a 
kollégium személyzetének és ve-
zetőjének, Julianna nővérnek az 
elmúlt három, illetve négy évért.

Julianna nővér útravalóul 
szép gondolatokkal gazdagí-
totta növendékeit, s az idő fon-

tosságára, a másokra fordított 
időre és figyelemre fókuszált, 
emellett a lányokat édességgel 
és könyvcsomaggal is megaján-
dékozta.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

MUZLYÁN A TŰZOLTÓK VÉDŐSZENTJÉRE EMLÉKEZTEK

Két tűz között Szent 
Florián napján    
Május 4 –e a katolikus 

egyházban igen jelen-
tős, hiszen Szent Flórián-
ra emlékezünk, a tűzoltók, 
kéményseprők, árvíz elleni 
védelem védőszentjére. Még 
a XIX században is alig volt 
olyan magyarlakta helység, 
ahol Szent Flóriánt ábrázoló 
szentképet ne találtuk vol-
na.  Kötelező volt a tűzol-
tó otthonokban kiemelkedő 
helyen feltüntetni, a szent 
képét amelyen főleg kato-
naruhában, égő ház oltása 
közben volt ábrázolva. 

 A vajdasági falvakat járva 
főleg Bácskában találkoz-

tam manapság is a Sz. Flóri-
án ábrázolásával  Monostor-
szegen, Bezdán és Apatin kö-
zötti térségben, ott ahol a Du-
na számtalanszor elöntötte 
a bácskai rónaságot  szobrot 
emeltek tiszteletére. Ezeket a 
szobrokat még ma is megta-
lálhatjuk. A második világhá-
borút követően 1946-tól tör-
vény tiltotta az önkéntes tűz-
oltóságoknak Szent Flróián 
festményének a feltüntetését 
az otthonokban és a róla való 
megemlékezéseket.

Nagybecskereken egy 
nagy tűzvészt követően, 
1808-ban alakult meg a tűz-
oltóság hivatalos szolgálata.  
Anyagi eszközök hiányára 
való tekintettel 1868-ban  a 
város vezetősége  önkéntes 
tűzoltó szolgálattá alakítja. 

 Miután 1890-ben lét-
re jött Nagybecskerek tize-
dik kerületeként Felső Mu-
zslya, itt 1893-ban alakult 
meg  az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. 

Levéltári adatok bizo-
nyítják, hogy a városi és a 
Felső-muzslyai önkéntes 
tűzoltóság 1893-ban május 
negyedikén közösen emlé-
kezett meg Sz.Florián nap-
járol. 

A Torontál újság így tá-
jékoztatja olvasóit erről az 
eseményről: 

„Mint minden évben úgy 
az idén is megünnepelték 
védszentjének névünnepét, 
teljes díszben zászlója alatt 
vonultak a muzslyai telepi 
tűzoltósággal egyesülve a 
római katolikus templom-
ba szentmisére. Délután pe-
dig zene szó mellett a kincs-
tári erdőben (Berberszki)  
ahol ünnepeltek”.

Egy újabb korszak bekö-
vetkezésével a politikai vál-
tozásoknak köszönhető Mu-
zslyán 1995. május 4-től a 
helybeli tűzoltó Egyesület a 
régi hagyományokat felújít-
va emlékezik meg minden 
évben Sz.Flóriánról.  

Az idén is az ünnepség 
szentmisével kezdődött, 
majd ezt követően a szép tá-
gas otthonukban társalgás-
sal fojtatják az ünnepséget. 

KÉP ÉS SZÖVEG PREZ ISTVÁN

TÁRLAT MEGNYITÓ
TÓTH KÁSA PIROSKA TÁRLATA

A nagybecskereki Pe-
tőfi Magyar Műve-

lődési Egyesület nagy-
termében hétfőn május 
13-án nyílt meg Tóth Ká-
sa Piroska óbecsei festő 
kiállítása.

A tárlat az Art klub 
szervezésében valósulha-
tott meg. A tárlat megnyi-
tón a házigazdák nevében 
Melegi Zsuzsanna az Art 
klub vezetője üdvözölte 
az egybegyűlteket.

„
A Szerb Köztársaság 
Vöröskereszt 
szervezetének 
aranyérdemjelével 
a Zrenjanini 
Hetilapunkat 
tüntették ki

 »Aleksandra Tanasijević

 »Simo Salapura átveszi a kitüntetést Sonja Kapeler Puškarićtól

MÁJUS 5-ÉN
BÉRMÁLKOZÁS 
TORDÁN ÉS 
TÖRZSUDVARNOKON

Május 5-én bérmálkozás 
volt Tordán és Törzsudvarnokon. 
Tordán 22 bérmálkozó 
volt, ebből két felnőtt személy. 
Törzsudvarnokon hatan 
voltak.
A bérmálás után Dr. Német 
László SVD püspök 
elbeszélgetett a hívekkel.

 NAGYBECSKEREKI 
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора Војводине 
(ПКВ) крајем маја у хотелу „Шератон“ 
у Новом Саду по 27. пут доделила је 
традиционална признања за квалитет 
услуга у угоститељској и туристичкој 
делатности – „Капија успеха“ и 
Плакета за квалитет услуга у 2018. 
години.

За 2018. годину, добитници „Капије 
успеха”, као највишег признања за 
квалитет услуга су – хотел „Шератон“, 
Нови Сад у категорији хотела за 
конгресни и пословни туризам,  Хотел 
„Премијер Аква”, Врднику категорији 
хотела за здравствени, велнес и 
спа туризама,„Винарија Шијачки“, 
Баноштор у категорији винарија, 
„Салаш 137“, Ченеј у категорији 
ресторана домаће кухиње, „Чарда 
Андрић“, Сомбор у категорији чарди, 
туристичка агенција „Панакомп – 
земља чуда“, Нови Сад у категорији 
туристичких агенција, туристичка 
агенција„Магелан травел“, Нови Сад у 
категорији туристичких агенција. 

Добитници Плакета за квалитет 
услуга у 2018. години суугоститељско-
туристички објекат „Бачки двор“, 
Вајска у категорији ресторана 
са преноћиштем;ресторан „Етно 
кућа Динар“, Вршац у категорији 
ресторана; Винарија „Aкуминкум“, 
Стари Сланкамен – у категорији 
бутик винарије; „Конгресни центар 
Мастер Новосадског сајма“, Нови Сад 
– у категорији објекта за конгресни 
туризам; ловачка кућа „4 јелена“, 

Каћ – у категорији ловачких кућа; 
Угоститељско предузеће „Дани Турс“, 
Скореновац – у категорији сеоског 
туризма;ЈП Путничко пристаниште и 
марина „Апатин“, Апатин – у категорији 
марина; „Каштел Шулхоф“, Падеј – 
у категорији сеоског туристичког 
домаћинства.

На свечаној додели признања, 
председник ПКВ Бошко Вучуревић 
је честитао добитницима и истакао 

је да ПКВ „Капију успеха“ додељује 
у континуитету 27 година. Додао је 
да се војвођански туризам значајно 
позиционирао на туристичкој мапи 

на домаћем и страном тржишту, али 
да је, како је рекао, задатак свих нас 
да и даље радимо на унапређењу 
постојећих и креирању квалитетних, 
нових туристичких производа са 
жељом да учинимо нашу покрајину 
још пожељнијом туристичком 
дестинацијом.

„Без квалитетних људи, нема ни 
врхунског туристичког производа. 
Верујем да ће ова престижна награда, 

коју данас додељујемо најбољима, 
бити подстрек свима да и даље 
развијамо и негујемо висок квалитет 
услуга, а ПКВ ће наставити да пружа 

подршку развоју туризма“, рекао је 
Вучуревић.

Том приликом, потпредседник 
Покрајинске владе Ђорђе 
Милићевићрекао је да јетуризам 
најбрже растућа привредна грана у 
РепублициСрбији –прошле године 
забележен је раст од 11,2 одсто на 
нивоу државе, а у АП Војводини, 
како је рекао, око 8,5 одсто.
Присутнима се обратила и Ивона 
Боројевић, председница Комисије 
за оцењивањекоја је честитала свим 
лауреатима и нагласила да Војводина, 
са својим природним богатсвима и 
угоститељско-туристичком понудом, 
чини пандан највећим светским 
туристичким дестинацијама. 

„Истакла бих и квалитет награде 
Капија успеха, јер у континуитету из 
године у годину ПКВтако презентује 
нашу прелепу Војводину и заиста 
мислим да је реч о најпрестижнијој 
награди која се пласира на територији 
Војводине“, рекла је Ивона Боројевић.

У периоду јануар-март 2019. године, 
у Војводини је број регистрованих 
ноћења туриста повећан за 4,2 одсто 
у односу на исти период претходне 
године. Од тога, број ноћења домаћих 
туриста повећан је за 7,2 одсто. Са 
датим бројем регистрованих ноћења, 
Војводина је учествовала са скоро 13 
одсто у укупним ноћењима туриста у 
Републици Србији у периоду јануар-
март текуће године.

Привредна комора Војводине наградила најбоље 
у угоститељској и туристичкој делатности АП 

Војводине за 2018. годину
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Стан на продају у дворишној згради, која 
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у 
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом у 
дворишту која је у друштвеној својини и могуће 
је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.

Изграђено грађевинско земљиште, 
Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел. 
063/89-09-960.

Изграђено грађевинско земљиште Гаврила 
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.

Купујем гарсоњеру или мањи једнособан стан. 
Тел. 061/72-393-52.

Продајем једнособни стан 44м² код Катедрале, 
реновирано купатило, застакљена тераса, одмах 
усељив. Тел. 064/320-84-14

На продају спратна кућа, ул. Светозара 
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.

Продајем стан у ул. Војводе Книћанина 70 од 
72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу 
од 180 м².Тел. 063/826-84-12.

Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80 
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат 
за варење „Кончар“, кућа или стан за одржавање и 
чување. Тел. 064/168-58-94.

Повољно продајем гарсоњеру у Новом Саду – 
Детелинара, 26 м², 1. спрат. Тел. 063/819-24-55.

Приземна кућа комплетно намештена, велико 
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах 
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/658-
54-99.

Продајем кућу са две стамбене целине, 
великом терасом, клима, паркет, парно грејање, 
башта гаража. Тел. 064/91-74-777.

Мењам двособан комфоран стан у центру, 
Стеријина улица, са централним грејањем, 
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 и 
064/18-30-312.

Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел. 
060/167-15-19.

Мењам два стана у строгом центру Вршца за 
један стан у Београду. Све комбинације долазе у 
обзир. Тел. 065/83-192-55.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете бр. 5, 
кућа је двоспратна, горњи спрат сређен, доњи 
делимично, кућа је квадратуре по етажи 80 м². Тел. 
062/144-00-65 и 065/836-02-55.

Мењам двособан стан 59 м² за кућу, у ул. 
Стеријиној, централно грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. Тел. 830-701 и 
064/18-30-312.

Продајем стан у ул. Војводе Книћанина, број 70 
са гаражом, стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем гарсоњерру или мењам за 
једнособни стан. Тел. 833-478.

Хитно продајем једнособан стан (46) у центру, 
реновиран са намештајем. Тел. 013/833-478.

На продају двособан стан у центру, први спрат, 
стара градња, 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 064/23-
55-436.

Продајем викендицу у Месићу. Површине 
2000 м², идеална за виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на путу до Караша. 
Тел. 064/132/45-31.

Продајем кућу у Великом Средишту, 
Железничка 158, са окућницом и баштом. Тел. 
062/80-41-649.

На продају плац (грађевинска зона) 12 ари, 
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.

На продају кућа у Вардарској улици бр 17 
и кућа на Гудуричком путу. Хитно са великим 
плацем. Тел. 064/23-55-436.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену собу у центру града, 
погодну за ученицу- студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 евра 
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз. 
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 m 2 , иза Педагошке 
академије, погодан за занатлије, продавницу или 
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, приземље, 
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.

Радионица за издавање, аутомеханичар – 
електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69.

Издајем намештен стан двособан, слободан, у 
Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-024 
и 060/0836-024.

Издајем намештену собу са употребом кухиње 
и купатила, за студенткињу или запослену девојку. 
Тел. 062/420665

Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св. 
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел.063/72-63-877.

Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије 
одвојене, намештена, интернет, кабловска, центар 
код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.

Полунамештен двособан стан у ул. Хероја 
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две 
ученице, студенте или брачни пар.Може и ко има 
део ствари. Тел. 063/810-32-28.

Издајем намештену гарсоњеру у центру 
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан депозит. 
Тел. 064/25-999-60.

Издајем празан двособан стан, стара зелена 
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.

Двособан намештен стан за издавање у центру 
града све је посебно без газде. Тел. 061/72-39-359 
или 064/036-74-25.

Издајем стан у Првомајској, 45 м², 
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска, 
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 € 
месечно. Тел. 063/322-320.

Издајем два стана од 36м² један од 42 м², сви 
станови имају одвојену спаваћу собу, намештај, 
кухиња и купатило. Ново. Београд Коњарник, 20 
минута од центра, близу станица, једна линија. Тел 
063/853-71-34.

Издајем локал површине око 30 м², који се 
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.

Новоизграђена кућа са баштом, може 
намештена и ненамештена на дужи временски 
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.

Млађем брачном пару потребна празна 
кућа на чување и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски период.062/157-72-61

Млађи брачни пар тражи старију особу 
на чување, негу доживотну бригу и помоћ за 
некретнину. 062/157-72-61

РАЗНО
Продајем кућу, приколицу од три тоне, машину 

за прање веша, фрижидер, замрзивач, тегле од 1 
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 013/283-2536.

Продајем 250 комада петроваранске црвене 
фасадне цигле, каблова за струју 3х2,5-4•2,5-
5•2,5, двофазне утичнице, трофазне утичнице и 
прекидачи. Тел. 064/46-95-175 и 833-524.

Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 5,5 
ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић (метални), 
разну одећу. Тел. 013-832-536.

Повољно продајем шпорет на дрва 
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину 
дана. Тел. 062- 151-03-40.

Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу за 
воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз са два 
улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-06-652.

Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб 
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.

Продајем мотор – скутер KIWEI, плински решо, 
електрични шпорет, уљани радијатор, шиваћу 
машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. Тел. 
064/186-52-44.

На продају тв пријемник, француски лежај, 
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични радијатор, тепих, 
бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел. 
069/869-63-71.

Вршим поправку плинских бојлера, решоа, 
шпорета и плинских пећи. Врло повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Котао за централно грејање на гас 24 kw. 
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482-418 и 
013/861-419.

Продајем „Горење „ комбиновани фрижидер 
(дим. 60х60х170 цм) и тапацирану клупу – 
помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.

Продајем комплет за доручак и ручавање за 
12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени есцајг 
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.

На продају буишилица „Томос“ за бушење рупа 
у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.

Продајем чаробну пећ на дрва и електричну 
пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10

Продајем два фикуса, две шефлере и два 
Адама. Тел. 068/522-13-29.

Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром 
стању. Тел. 060/ 843-50-97.

На продају та пећ 6 kw, електрично 
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет), 
компјутерски сто, кожну компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.

Продајем књиге разних издавча 100 комада 
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.

Продајем моторну черупаљку за пилиће, 
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду 
велику. Тел. 013/833-494.

Озбиљна жена бринула би за децу или старије 
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.

Кошење и одржавање травнатих површина 
тримером, као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем и високом 
травом са тримером или мотокултиватором. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем камп приколицу Адриа, исправну, 
комплетно опремљену, регистровану до 
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.

Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са 
мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“, 
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по 
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 или 
телефон 2837-179.

Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т. 
Тел. 064/129-73-23.

Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена, 
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44, 
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.

Продаје се стега за металне цеви за скеле, за 
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837-
631 и 024-280-58-62.

На продају ел. бојлер, тв полица, тв пријемник, 
тросед, двосед, фотеља, плинска пећ „Алфа“, 
плинска зидна грејалица, електрични радијатор, 
„Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.

Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. Тел. 
063/876-85-75.

родајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5, 
тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/86-96-371.

Продајем плаву колпасан гарнитуру за 
купатило, када, лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35-003.

Продајем кавез за коке носиље 10 ком. Тел. 
065/25-79-100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 нову (400 €), само 
уз дозволу, кожну угаону гарнитуру, микроталасна 
супер стање. Тел. 064/385-83-14.

Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до 
2002. године. Тел. 065/88-38-634.

Продајем масажер за цело тело лежећи, 
купљен децембра, гаранција 2 године, и масажер 
за ноге купљен децембру гаранција 2 године. 
Тел.013/831-560 и 061/680-62-44.

Продајем виноград и култиватор 56 Тел. 
063/73-06-041.

На продају кауч класичан, добро очуван и 
витрина из два дела по дужини, очувана. Тел. 837-
631 и 064/280-58-62.

Продајем два плуга једнобразни и двобразни, 
4 фосне, плинску пећ, мајице Ариље  у бојама и 
дечије као и мушке пиџаме, два бицикла  брзинца 
мушка. Тел. 064/183-00-18.

Продајем женски костим за пуније  жене од 
штофа и приде сукљу. Цена 700 дин. Тел. 064/917-
47-77.

Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са 
точковима и новом фрезом. Генерално сређен. 
Тел. 060/033-07-46.

Продајем сервис за ручавање, порцелански за 
6 особа, очуван дечији креветац са душеком „беби 
макс“ за дете до 6 година, већи дечји пони бицикл, 
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.

Продајем патике Адидас, нове бр 42, више 
пари ципела нових кожних бр 42, електрични 
роштиљ нов, мини решо нов , електрични са две 
рингле. Тел. 064/390-62-76.

На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел. 
013/832-438 и 063/890-99-31.

Продајем тример Villager BC 750 CS, бицикл 
Capriolo Metropolis, телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ. 
064/526-49-80.

На продају кухиња, мањи фрижидер и та пећ 
3,5 kw, очувано, цена је по договору. Тел. 065/33-
55-343.

 На продају  земља, (4 ланца) два хектара, у 
комаду. Преко од белог моста, код крста. Тел. 
061/173-86-28 и 2830-795.

На продају мешаона за сточну храну, 
черупаљка, бојлер за шурење пилића. Тел. 2830-
795 и 061/69754-41.

Продајем цртеже за дечију собу (без рама), 
димензије 22,9х30,5 . Тел.064/228-64-49.

На продају исправна машина за шивење, 
мини линија „AIWA“, комфоран регал из ´80-тих, 
димензије 280х240х55, двокрилни старински 
ормар. Тел. 013/827-367.

Кошење дворишта, воћњака тримером и 

крчење тешко зараслих плацева са дрвенастим 
растињем и високом травом тримером и 
моторном тестером. Тел. 064/19-55-269.

Бринула би о старијој особи. Тел. 064/288-03-
47.

На продају ловачка пушка ЦЗ Застава 12-ка у 
одличном стању, није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон нов, таблет, ваздушну 
пушку... Тел. 064/19-55-269.

Продајем каду, лавабо, Алфа плам плинску пећ 
и металне ограде. Тел. 064/183-00-18.

Продајем тример за траву 165 kw, двотактни, 
акваријум са прибором 300л и осовину са 
главчинама са два гибња. Тел. 013/833-494.

Продајем нов пони бицикл. Цена 10.000 дин и 
још 3 половна бицикла. Тел. 061/294-11-61.

Продајем укоричен комплет часописа „Сам 
мајстор“ годиште од 76,шиваће машине  Багат и 
Сингер. Тел. 061/111-28-21.

Продајем: кауч, витрину, плакар, сто, столице, 
Тики бојлер. Тел. 063/287-949

На продају угаона гарнитура врло повољно, 
Бојлер на струју, шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/280-58-81.

На продају пиштољ ЦЗ 99 SW-10 мм, нов, 
пиштољ ЦЗ 7,62 , само уз дозволу. Тел. 066/952-07-
27.

На продају цистерна за осоку цистерна 
са пумпом и круњач и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/952-07-27.

На продају дизел мотор ЛДА 450-12 кц, нов , 
мотокултиватор МИО стандард. Тел. 066/952-07-

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  
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_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

Број 

1224
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 

20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО 
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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27..
На продају ауто приколица од поцинкованг 

лима, моторна леђна прскалица. Тел. 062/880-40-
49.

На продају мотокултиватор ИМТ 605 SXи 
сетвоспремач 2,9м. Тел. 066/95-20-727.

На продају абрихтер и циркулар , стаклене 
тегле 1кг, круњач и пркрупач Лифам. Тел. 
066/9520727.

На продају моторна косилица Панонија, 
електрична косилица, стаклене тегле 1 кг. Тел. 
066/952-07-27.

На продају тучани казан и корито за клање 
свиња , траклене тегле 1 кг. Тел. 066/95-20-727

На продају ловачки карабин 3006 и 223 ново, 
само уз дозволу.Тел. 066/952-07-27.

Продајем велика собна врата (старинска) 
са стаклом димензија 250х150 (2х75) и 240х140 
(70х2). Тел. 061/112-56-98.

Продајем етажни котао на дрва (Центрометал), 
са пумпом и експанзионом посудом, коришћен 2 
године. Повољно. Тел. 063/257-647.

Плински бојлер, пећи, решое, плинске 
шпорете сервисирам и поправљам повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

На продају плински бојлери и плинске пећи. 
Тел. 064/389-27-38. и 064/351-20-32.

Купујем Олтову сејалицу за кукуруз механичку 
и прскалицу за ратарство. Тел. 063/18-20-521.

На продају три капије гвоздене (4х5 метара)
(4х2,2м) и гаражна. Тел. 013/404-507.

На продају кошнице са пчелама. Цена по 
договору. Тел. 013/805-074.

Чувала би и одржавала кућу у околини 
Пландишта, или старије особе ради становања. 
Тел. 062/87-27-204.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем Форд Ка 1999. и Форд Мондео, 
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и 
повољно. Тел. 063/83-26-918.

Продајем ауто Тојота 92. годиште и ауто 

приколицу. Тел. 834-026.
Хитно продајем ауто Даву Нексију 

произведену 1997.прва регистрација 2000. 
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 км 
цена по договору. Тел 063/320-019.

Продајем Dacia Solenza 2004. годиште, уграђен 
гас, прешао 137.000 км, регистрован до августа 
2019. први власник. Тел.063/259-311.

Продајем Југо 60 Корал регистрован до 
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.

На продају Голф 2 (бензин) 1988 год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.

На продају Мазда626 регистрована до маја 
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.

На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед 
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222 и 
013/ 807-439.

На продају нисан примера 2.0 д. год.2000. 
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.

Југо 55, 93 годиште у возном стању, мотор 
и мењач добри, лимарија солидна, акумулатор 
исправан, 4 М+С гуме у добром стању, ентеријер 

добар, све браве раде. Цена 299 €, може договор. 
Регистрација истекла у марту. Може замена за 
Томос аутоматик или АПН-6.

Тел. 064/163-0118
Продајем Југо 45, 1989. годиште, у одличном 

стању, први власник, регистрован до априла. 
Цена по договору. Тел. 064/128-60-44.

Рено 19 shhmade, на продају 1400m³ , 1991. 
годиште, регистрован, има гас атестиран. Хитно. 
Цена по договору. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Продајем Фиат пунто 1,2 S. година производње 
2000. Повољно! Телефон 064- 84-22-674.

Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на продају, 
регистрован, гас атестиран. Цена 400 €, није 
фиксно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

На продају Мазда 626 регистрована до 
06.05.2019. у добром стању Повољно, цена 550 €. 
Тел 064/512-57-24.

Продаје се Цитроен Ц4, 2006. редовно 
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11-
75-955.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИБЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО

КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у 

Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао 
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.

Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку 
и/или пробни рад  у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички 
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни 
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и 
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у 
Вршцу у објекту „Хелвеција“.

Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се 

електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: 
Оглас за посао у „Хелвецији“ - конобар.

На продају: 
трактор ИМТ-539 (98год), 

приколица 5 тона, 
циклон 400 кг, шпартач. 
Тел. 013/404-507 Вршац

Елемер Барта
( 1960-2019)

Нико не умире док има оних који ће га се сећати, а ми ћемо се нашег директора увек сећати.
Нека му је вечна слава!

                                                                            Колектив ОШ“Паја Јовановић“ Вршац

Прошло је 40 дана неизмерне туге од када нас је напустио наш драги директор
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Екпроприацију приватне земље на рачун 
вароши није дозволила Штатхалтерија у 
Тамишграду,”пошто друштву - по овој његовој 
наредби од 3. децембра оне године - лежи у 
интерес, да се пруга поред Вршца повуче, зато 
нису нужне веће жртве”. 1)

У пролеће 1856. г. построји се код нас управа 
градње железне пруге Тамишград - Јасеново, којој 
је надмерник Људевит Мајер на челу стојао. Већ 
августа месеца 1857. год. отпочне се права градња 
пруге, подељене у четири партије. 1. марта 1858. 
она је сасвим довршена, 1. маја пак, технички 
најпре прегледана, друштву је предана. 18. јулија 
1858.она је предана 
општем саобраћају, 
те је тако Вршац ушао 
у мрежу јевропске 
железнице. Вредно је 
споменути, да је спочетка 
поред вршачке  постаје 
постојала и рестаурација, 
која је наскоро, што се 
није рентирало, укинута 
2).

За железницом 
дође и брзојав. Већ 4. 
маја 1858. нареди ц.кр. 
министарство  трговине 
у Бечу, да се повуче 
телеграфска жица од 
Тамишграда на Вршац, 
Белу Цркву, а одавде за 
Базијаш и Оравицу, и да се 
у овим местима подигну 
брзојавне станице 3).

Вршачка станица 
отворена је 15. октобра, а 
брзојавно звање налазило се је спочетка у кући 
Антонија Ридла, магистратске улице 4).

Тек год. 1858. и 1859. оправљен је  друм од 
Вршца на Оравицу. Варош га је израдила све до 
кутричке границе 5).

1856. закључи варошка општина, нарочито 
за приплод сирочадског новца, да се у месту 
подигне штедионица 6), али се ово онога времена 
није остварило.

Оне  периоде, наиме 1857. год., могао се видети 
први ковчежић за сакупљање писама, стајао је 
на старом магистратском здању. 1. јунија 1860. 
завела је пошта пошиљке у наточ 7).

После 1849. г. застаде овде трговина и обрт, 
али већ првих година по том, подигоше их 

опет подигнути друмови. Но трговину јошт су 
ограничавале старе повластице - наравно у 
корист Вршчана. Тако су н.пр. страни трговци 
свој еснап могли само о годишњим вашарима 
продавати; чипкарима (Словаци) допуштало се 
да тргују јошт и о седмичном вашару, али само са 
својим производом 8).

Спочетка особито се је развила млинарска 
производња. Од год. 1850-1852. саграђено је шест 
сувача. Шта више спахија Васа Лазаревић сагради 
на малој пијаци год. 1852. “механичку” ветрењачу.

Онога времена, год. 1855., кад се је вршачка 
општина обратила министарству трговине у Бечу, 

да се железна пруга 
Тамишград-Јасеново 
поред Вршца повуче, 
вршачка трговина опет 
је добила знатан полет. 
Највише се трговало 
вином и ракијом 
комовицом. Вина се 
годишње 300.000 акова 
производило, а ракије, са 
533 казана (1853), 10.000 
акова. Шљивовица се 
више није пекла. Вино 
се највише  у Банату 
трошило, а у последње 
време отпремано је 
нешто преко Базијаша 
лађом у Беч и Праг. Јошт 
се производило млого 
меда, отпремајући га 
већином на пештанску 
пијацу. Затим се трговало 
и са сировином свиле, 
вуне, овчје коже, лојем 

и салом. Ова сировина произвођена је у месту  
и купована је из околине. Прођа манфактурног 
еснапа одмерена је г. 1854. на 600.00 фор. К.М., а 
48 места била су везана трговином за Вршац. 9).

Год. 1858., отвореном железничком постајом 
и брзојавном станицом, отпоче нова ера у 
развићу вароши Вршца. Ова два фактора највише 
су утицала на виноделство и трговину. Пре 
железнице Вршац је Дунавом стојао у свези са 
Пештом и Бечом. Но подвоз робе до Бaзијаша 
више је коштао у новцу и времену, него сама 
лађа до места опредељења. Сада је дакле Вршац 
непосредно везан био оним местима, која 
наскоро постадоше  најбоље пијаце за производе 
овдашњег становништва. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (175)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Седнички записник од 17. декембра 1855. - Исправа којом се општ. 
земља железници уступа, датирана је 19. октобра 1855.
2) Седнички записни, Bаumann´sche Aufyeichnungen, стр. 93. и A. 
Vaszits: Denkschrift etc.,  стр. 33.
3) Садница од 24. јулија 1858.
4) Исто од 23. августа и 15. октобра 1858.

5) Седнички записник од г. 1858. и 1859.
6) Исто 23. августа 1856.
7) “Werschetzer Gebirgabote”, 1857. i g. 1860. broj 21.
8) Седнички записници од 25. фебруара 1850.
9) Записник седнице од 8. маја 1855.

XXI ОДЕЉАК
           1849-1861. 
           (НАСТАВАК)

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Подижу се средства за саобраћај. - Граде се путеви.- Отвара се железничка и телеграфска станица. - Полет 

трговине. - Виноделство и свиларство. - Прва изложба вина у месту. - Културне вести. - Хуманитарни и 
здравствени заводи. - Војни гарнизон. - Несрећни случајеви.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17,  БРОЈ 262, 26. ЈУН 1991.

 ВРШЧАНИМА ОСАМ МЕДАЉА 
На 33. републичкој смотри научно-техничког и проналазачког 

стваралаштва младих Србије, по при пут јединствено организованој 
за целу Републику, која је одржана  од 7. до 9. јуна у Нишу, између 
600 учесника било је и четворо Вршчана. Они су укупно освојили 
осам медаља. 

 „Ни малобројније екипе ни више медаља“- био је најчешћи 
коментар након такмичења поводом успеха младих основаца 
и средњошколаца из Вршца. Смотра је иначе била круна 

једногодишњег стваралаштва младих у 30 научно техничких 
дисциплина, а учесници су били прваци регионалних смотри.

Бојан Дулеан, ученик Основне школе „Жарко Зрењанин“ 
освојио сребрну медаљу у области информатике. Данило Гуга из 
Основне школе „Олга Петров Радишић“ носилац је златне медаље  
из радиогониометрије, а Евелин Биро из Школе „Борислав Петров 
Браца“ освојила је бронзану медаљу у области кино и видео технике. 
Најуспешнији Вршчанин био је Милан Антонијевић из Школског 
центра „Браћа Ацкета“ који је у области техничко-технолошких 
система освојио златну медаљу, а из  радиогониометрије сребрну. 
Одмах након републичке смотре, одржано је  савезно такмичење 
на коме су Вршчани поново тријумфовали. Данило Гуга освојио је 
бронзану медаљу, а Милан Антонијевић  још једну златну и једну 
сребрну. Тако су Вршчани такмичења у Нишу завршили са осам 
медаља и уписали се у бројну листу успешних вршачких ученика 
који већ годинама на такмичењима, почев од општинских до 
савезних, постижу значајне резултате.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17,  БРОЈ 262, 26. ЈУН 1991.

ВАРОШ ЗНАТНЕ ТРГОВИНЕ
По реаговањима наших читалаца, закључили смо и то да 

воле прилоге који су посвећени осветљавању прошлости 
Вршца. С тим у вези, и у прошлом броју објавили смо прилог 
из историје вршачког занатства Милана Влаисављевића, 

а овом приликом преносимо део поглавља о трговини 
и индустрији пре сто и нешто година у овом граду, а из 
Повеснице вароши Ф. Милекера (из 1886).

Трговина је дуга (уз виноградарство, земљорадњу 
и сточарство) главна врста радње Вршчана. Вршац је 
знатно трговачко место, где се држе 4 годишња вашара 
(2. фебруара, па о Цветима, о Св. Илији и Св. Луци). Јошт 
се држе недељни вашари (пијаце) недељом и четвртком, 
а марвени су вароши врло значајни. Мало је вароши у 
Угарској које имају тако богату околину као Вршац. Њему 
гравитира 139 места. За њих је овде пијаца, на којој продају 
свој производ и где купују оно што им треба. Ни једно од 
тих места није даље од једног дана од Вршца удаљено. 
Просечно рачуна се да о сваком недељном вашару у 
Вршцу на 1.500 страних кола долазе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ПРИПРЕМА: Парадајзе преполовити, а паприку исецкати. 
Филете лососа, паприку и парадајз ставити у ватросталну посуду. 
Попрскати уљем и зачинити сољу и бибером. Посути млевеном 
црвеном паприком, мајчином душицом и исецканим белим луком. 
Пећи у рерни претходно загрејаној на 200ºЦ отприлике 10 минута. 
Сервирати уз зелену салату, попрскано лимуновим соком.

Лосос са поврћем      
КУЛИН КУВАР

Округли колач са јагодама  
НАМИРНИЦЕ:

2 јајета
175 г шећера
175 г путера
175 г млевених лешника
180 г брашна
1 прашак за пециво
1 кашика цимета у праху
1 ванилин шећер
450 г јагода
1 кесица шлага

ПРИПРЕМА: Јагоде опрати, очистити и исећи на листиће 
(одвојити пар за декорацију). Истопити путер на лаганој ватри 
и пустити да се прохлади. Јаја и шећер пенасто умутити, додати 
прохлађени путер, а затим и млевене лешнике, цимет, брашно, 
прашак за пециво и ванилин шећер. Уједначити смесу, па 
половину излити у науљен и побрашњен калуп пречника 24 
цм и поравнати. Преко послагати јагоде, па прелити другом 
половином и поравнати. Пећи у загријаној рерни на 180°Ц, 
неких 50-60 минута. На охлађен колач нанети шлаг и украсити 
исецканим јагодама. 

Киш са броколијем  
   

Торта са 
бадемима   

НАМИРНИЦЕ:
Коре:
5 беланаца
250 г шећера
125 г брашна
350 г бадема

Фил:
5 жуманаца
85 дл млека
85 г брашна
1 ванилин шећер
125 г шећера
200 г путера
1 кашика екстракта 
бадема

Декорација:
100 г беле чоколаде
½ штангле црне 
чоколаде
мало уља
листићи бадема

НАМИРНИЦЕ:
4 филета лососа
4 парадајза
2 паприке
2 кашике маслиновог 
уља
бибер
со
½ кашичице млевене 
црвене паприке
8 гранчица мајчине 
душице
4 чена белог лука
зелена салата
лимун

НАМИРНИЦЕ:
  

Подлога:
200 г интегралног 
брашна
100 г путера
0,5 дл хладне воде
мало соли
Фил:
400 г броколија
200 г шампињона
2 главице лука
2 јајета
1 дл павлаке за кухање
200 г гауде
со
бибер
зачин Ц
1 кашика маслиновог 
уља

ПРИПРЕМА:  Од састојака за подлогу 
и воде умесити тесто. Разваљати га и њиме 
обложити подмазан калуп (дно и ивице) 
пречника 26-28 цм. Пећи у рерни загрејаној 
на 200ºЦ неких 7-10 минута. Очишћен и на 
цветове искидан броколи кратко обарити у 
сланој води. Оцедити, ставити у хладну воду 
(да задржи зелену боју). На маслиновом уљу 
пропржити исецкан лук. Додати исецкане 
печурке, зачинити по укусу и динстати 10-
ак минута. Умутити јаја и млеко и додати 
нарендану гауду. Печуркама додати броколи 
и смесу с јајима, измешати, па излити преко 
подлоге од теста. Пећи на 200ºЦ, отприлике 
пола сата. 

ПРИПРЕМА: Коре: Бадеме попржити и 
самлети. Беланца и шећер улупати у чврст снег, 
па му додати брашно и бадеме. Смесу поделити 
на 5 делова, па један изручити у калуп обложен 
папиром, пречника 26 цм. Поравнати и пећи 
20 минута на 180°Ц.  На исти начин испећи 
преостале 4 коре. Фил: Жуманца умутити са 
шећером, ванилин шећером, брашном и мало 
млека. Остатак млека ставити да прокува. Кад се 
довољно загрејало, сипати смесу од жуманаца 
и мешати док се не згусне. У прохлађено додати 
умућен путер и екстракт бадема. Нафиловати 
коре и целу торту премазати филом. Глазура: 
Растопити белу чоколаду са уљем, па премазати 
горњу површину торте и украсити са мало 
растопљене црне чоколаде. Са стране торту 
посути листићима бадема. 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 33. КОЛО

Братство 1946 - ОФК Вршац 0 : 2
Борац - Цемент   2 : 0
Дунав - Омладинац  3 : 3
Црвена звезда - Кабел   1 : 0
Бачка 1901 - Железничар  0 : 2
Хајдук 1912 - Раднички (ЗР) 4 : 2
Раднички (НП) - Младост  0 : 1
Динамо 1945 - ЧСК Пивара  0 : 2
 
1.Кабел   31   24  2  5  74
2.Хајдук 1912  31   18  7  6  61
3.Омладинац  31   16  4  11  52
4.Братство 1946  32   14  6  12  48
5.Бачка 1901  31   15  3  13  48
6.Железничар  31   13  6  12  45
7.Динамо 1945  31   11  9  11  42
8.Дунав   31   11  8  12  41
9.Раднички (СМ)  31   11  7  13  40
10.ОФК Вршац  31   11  7  13  40
11.Борац  31   12  3  16  39
12.Раднички (ЗР)  31    8  13  10  37
13.Младост  31   10  6  15  36
14.ЧСК Пивара (-1) 31 10  7  14  36
15.Црвена звезда 31   10  5  16  35
16.Цемент  31    8  8  15  32
17.Раднички (НП)  31    9  5  17  32

ПФЛ ПАНЧЕВО  33. КОЛО

Полет - Јединство (В)  2 : 3
Црвена звезда - Слога (БНС) 4 : 2
Војводина (С) - Спартак 1911 0 : 5
Долина - Потпорањ  2 : 3
Вултурул - Партизан (Г)   5 : 4
Стрела - Јединство Стевић  3 : 0
Раднички (Б) - Југославија  1 : 1
Дунав - Партизан (У)  3 : 1
 
1.Борац (Ст)  31   20  3  8  63
2.Раднички (Б)  31   17  7  7  58
3.Потпорањ  31   17  7  7  58
4.Партизан (Г)  31   17  4  10  55
5.Јединство (В)  31   14  7  10  49
6.Стрела  31   14  6  11  48
7.Спартак 1911  31   13  8  10  47
8.Партизан (У)  31   14  4  13  46
9.Црвена звезда  31   14  2  15  44
10.Долина  31   12  6  13  42
11.Слога (БНС)  31   13  3  15  42
12.Југославија  31   12  5  14  41
13.Дунав  31   12  4  15  40
14.Јединство С. 32   11  4  17  37
15.Вултурул  31   10  7  14  37
16.Војводина (-1) 31    6  5  20  22
17.Полет  31    6  2  23  20

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 24. КОЛО

Јаношик - Борац (ВС)  2 : 3
Борац (ВГ) – Добрица  5 : 1
Виноградар - Партизан (К)   2 : 0
Ратар - Војводина (ЦЦ)  2 : 1
Будућност (А) - Караш (Ј)  9 : 2
Хајдучица – Шевац  4 : 2
Караш (К) - Слога (М)  2 : 3
 
1.Будућност (А)  24   19  2  3  59
2.Хајдучица  24   19  2  3  59
3.Караш (Ј) (-1)  24   11  6  7  38
4.Шевац  24   10  6  8  36
5.Борац (ВС) 24   11  3  10  36
6.Ратар   24   10  5  9  35
7.Борац (ВГ) (-1)  24   11  3  10  35
8.Војводина (ЦЦ)  24    9  5  10  32
9.Караш (К)  24    8  6  10  30
10.Партизан (К)  24    9  2  13  29
11.Виноградар (-1)  24    8  3  13  26
12.Добрица  24    8  1  15  25
13.Слога (М) (-1)  24    5  7  12  21
14.Јаношик  24    3  3  18  12

СПОРТ

Тријумфом у Пригревици коло пре 
краја првенства Српске лиге Војводина 
фудбалери ОФК Вршца решили су 
питање опстанка. Головима Станкова и 
Белића изабраници тренера Радована 
Радаковића савладали су екипу 
Братства и остварили зацртани циљ у 
изуетно компликованој завршници у 
којој је чак девет екипа имало угрожен 
опстанак. Уочи последњег кола сигурно 
је да ће лигу напустити Раднички из 
Нове Пазове и беочински Цемент, док 
ће преостала два места која воде у 
нижи ранг покушати да избегну, Борац 
из Сакула, ЧСК из Челарева, Младост 
из Бачког Јарка, и Црвена звезда из 
Новог Сада. Освајач тринаесте позиције 
имаће прилику да опстанак међу 
српсколигашима обезбеди кроз бараж. 
Вршчани у последњем колу на Градском 
стадиону дочекују Хајдук из Куле и то 
ће бити прилика да се добром игром 
одуже симпатизерима за подршку 
током сезоне. Утакмица се игра у суботу 
са почетком у 17 часова.

ВРШЧАНИ РЕШИЛИ БРИГЕ ОКО ОПСТАНКА, У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ РАСТЕРЕЋЕНИ ДОЧЕКУЈУ КУЉАНЕ

СТАНКОВ ОДВЕО У МИРНУ ЛУКУ
БРАТСТВО - ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:0)

ФУД БА Л

Погодак у право време: Небојша Станков

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПОТПОРАЊЦИ НА 
КОРАК ОД БАРАЖА

ДОЛИНА (ПАДИНА)- ПОТПОРАЊ 2:3 (1:0)

Падина, судија: Марко Наумовић (Панчево), стрелци 
Форгић у 16. и 56. минуту за Долину, Јовановић В. у 74, 
Јоксимовић у 81, Јовановић М. у 85. минуту за Потпорањ.

ДОЛИНА:Бујаковић, Магда, Јованов, Колак, Попоцић, 
Јањовић (Илић), Форгић (Хлавач), Келечевић, Мамојка, 
Ћирић, Васић. 

ПОТПОРАЊ: Доновић, Пешић (Јовановић В.), Петровић 
(Јованов), Прешовски, Јоксимовић, Јанковски, Попов, 
Јовановић, Лазин, Ћулибрк (Станојловић), Бранков.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – СЛОГА (Б. Н. СЕЛО) 
4:2 (0:1)

Павлиш, судија: Јокић Иван (Вршац), стрелци: Мајсторовић 
у 55, Делкић у 56, Јовановић у 59,Стијачић у 64. минуту за Ц. 
звезду, а Митровић у 25. и 68. минуту за Слогу.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Олујић, Бугаринов, Стајић, 
Јовановић, Чејић (Којић), Делкић, Поморишац, Ратковић, 
Тадић (Мундић), Стојанов(Мајсторовић).

СЛОГА: Миић, Спасић, Лазаревић, Балан, Дринић, 
Ангеловски, Рашић, Милановић, Митровић, Митић, Радивојев. 

ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 
2:3 (2:1)

Судија  Јовановић Никола (Бела Црква), голове постигли 
Димитријевић 5 и Николић 37 минуту за Полет аПопов 3, 
Моторов 65 и Јездимировић аутогол у 69 минуту за Јединство

ПОЛЕТ: Љ. Илић, Шаин, Јездимировић, Илић С., Николић, 
Димитријевић,  Бранков, Стојанов, Попов, Ђукић, Бежановић.

ЈЕДИНСТВО: Илкић, Попов, Мосикић, Бирђан, Балог, 
Ђурђевић, Богдановић, Живанов, Моторов, Калин, Микавица.

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ-БЕЛА ЦРКВА 13.КОЛО

Банат (Д) – Победа  4 : 1
Виторул – Омладинац  2 : 3
ОФК Банат – Хајдук  1 : 4
ФК Вршац слободан у овом колу
 

1.Банат (Д)  11  11  0  0  33
2.Омладинац  11  9  1  1  28
3.Хајдук   11  7  0  4  21
4.Виторул  11  5  1  5  16
5.Вршац (-1)  11  3  0  8   8
6.ОФК Банат (-1)  12  2  0  10   5
7.Победа   11  1  0  10   3

БРАТСТВО - ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:0)
Пригревица, стадион: “Горан Несванулица Клипи”, 

судија: Стефан Јекнић (Палић), стрелци: Станков у 49. и 
Белић у 85. минуту, жути картони: Којић (ОФК Вршац)

БРТАСТВО: Кронић, Ивановић, Носковић (од 
46. Швељо), Вуковић, Макар, Перовић, Станчевић, 
Сремчевић, Вукић, Зорић, Станар.

ОФК ВРШАЦ: Стјепановић, Велемиров (од 46. 
Тошић), Божић, Белић, В. Благојевић, Б. Благојевић, 
Станков (од 83. Вујевић), Лазевски, Балан (од 65. 
Станковић), Којић, Бељин.

На овогодшњем Првенству 
Србије у атлетици за ветеране,које 
је одржано у Београду  на стадиону 
у Кошутњаку,одличан успех је 
остварио такмичар АК Атина 
Зоран Илинчић,који је освојио 
прво место и златну медаљу,у 
категорији Мастер 50+, у трци 
на 3000 м постигавши време од 

10:51,82 минута. Пролази  на 1 
км су били на 3:37 мин.  што је 
познаваоцима атлетике јасно 
колико је то тешко. Илинчића у 
септембру очекује нови изазов, 
када у Букурешту у Румунији брани 
титулу вицешампиона Балкана, 
постигнуту прошле године у Цељу 
у Словенији.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ

ЗЛАТНА МЕДАЉА 
ИЛИНЧИЋУ

АТЛ Е Т И К А
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