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ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ
ОРГАНИЗОВАЛА АКЦИЈУ У УЉМИ

СТО ХИЉАДА ПОТПИСА
ПРОТИВ ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉЕ СТРАНЦИМА
Лига социјалдемократа Војводине Градски
одбор Вршац организовао је у Уљми акцију
сакупљања 100.000 потписа против продаје
војвођанске земље странцима.
Александар Мартон, покрајински посланик
Лиге социјалдемократа Војводине у Скупштини
АП Војводине, поручио је мештанима Уљме да
уколико не будемо скупили 100.000 потписа и
уколико се не будемо изборили за референдум,
странци ће газдовати над нашом земљом, а ми
ћемо бити странци на нашој црници.
- То не сме проћи, нагласио је Мартон,
обраћајући се окупљеним грађанима и
грађанкама Уљме, након што су лигаши
прошетали централним улицама овог насељеног
места вршачке Општине.

- Становници АП Војводине се већ
више од две деценије суочавају са бројним
проблемима, додао је Мартон. Од деведесетих
је на сцени процес ригидне централизације и
Војводини је одузета широка аутономија, а од
ње је остала само празна љуштура. Ни од 2000.
године се ствари не мењају или се врло слабо
мењају. Суочавамо се са бројним проблемима.
Свима је познат процес приватизације нашег
војвођанског Нафтагаса, а, нажалост, видимо да
ти централистички ветрови и даље дувају у жељи
да напуне републички буџет. Покушавају да
ослабе војвођанску пољопривреду - оно једино
што постоји квалитетно у овој земљи.
Он је указао на чињеницу да ће од септембра
2017. странцима бити омогућено да купују земљу,
а да ЛСВ и сада Војвођанима каже да морају
да буду гласнији и зауставе ову идеју власти у
Републици Србији да странци и домаћи тајкуни
без проблема купују земљу.
-Страни држављанин, био он Арапин или
Еским, мора бити десет година становник
наше државе и барем пет година се бавити
пољопривредом да би могао да закупи нашу
њиву, сматра Мартон и подсећа да је у 2014.
години БДП у Србији, због поплава, пао за преко
10 одсто.
- А, да није било војвођанске пољопривреде
и извоза војвођанских производа, тај пад би био
знатно виши и то је, како каже Мартон, доказ
колико пољопривреда значи и АП Војводини
и Републици Србији. За мање од две године, 1.
септембра 2017. године ступа на снагу одредба
из Споразума о стабилизацији и придруживању
потписаног са земљама чланицама Европске
уније, по којој држављани тих земаља могу да
купују пољопривредно земљиште на територији
Републике Србије под истим условима као и
наши држављани.
Душан Владислав, председник Градског
одбора ЛСВ Вршац, упозорио је да ће у том
случају војвођански паори бити кулаци на
сопственој земљи.
– Држава намерава да правним лицима,
страним и домаћим тајкунима додели, без
икаквог критеријума и тендера, 30 одсто најбоље
државне земље, нагласио је Владислав. То је
око 120.000 хектара, а са оних минимум 100.000
ха које ће бити враћено у реституцији, ми ћемо
остати без државне земље коју би закупљивали и
радили, војвођански паори били би тако кулаци
на сопственој земљи.
Владислав сматра да држава која нема своју
земљу, нема ништа и додаје:
-Земља је једини необновљиви ресурс и
ми ћемо морати да радимо за друге. Лигина
иницијатива није у супротности са ССП-ом
нити са Уставом Републике Србије. За нас је
прихватљив словачки модел који предвиђа да
пољопривредно земљиште може да купује онај
ко на њиховој територији живи најмање десет
година.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ЈАВНОГ РАДА ПРОЈЕКТА „ПОМОЋ У КУЋИ“

ДЕСЕТ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СЕЛА

Покретањем јавног рада пројекта
под називом “Помоћ у кући“ посао
ће добити нових десет геронто
домаћица које ће бити задужене за
помоћ старијим особама које живе
у насељеним местима Општине
Вршац. Јавни рад је покренуо Центар
за социјални рад Општине Вршац, у
сарадњи са Националном службом за
запошљавање Филијала Вршац.
-Јавни рад “Помоћ у кући”
пројектован је према потребама
житеља насељених места у Општини
Вршац, објашњава Велизар Вемић,
члан Општинског већа задужен за
социјална питања. Кроз јавни рад
“Помоћ у кући” биће ангажовано
десет геронто домаћица које ће од
почетка новембра до краја јануара
следеће године помагати старијим
особама које живе у селима наше
Општине. Оне ће бити на услузи и
пружати помоћ за укупно око педесет
старијих корисника у десет села. И
то по три старије особе у Марковцу
и Избишту, по четири у Гудурици и
Великом Средишту, пет у Влајковцу
и Парти, по шест старијих корисника
је у Орешцу и Павлишу, по седам у
Загајици и Шушари.

Велизар Вемић, члан Општинског већа за социјална
питања

Вемић је подсетио да потребе
града Вршца покрива шест геронто
домаћица, стално запослене
у
Центру за социјални рад Општине
Вршац и додао да у сеоским
срединама постоји велика потреба
за ангажовањем обучених геронто
домаћица.
-Локална самоуправа је изузетно
задовољна квалитетном сарадњом
између Центра за социјални рад
Општине Вршац и вршачке Филијале
Националне службе за запошљавање
што потврђују и успешни резултати,
истакао је Вемић и изразио наду да ће
се за финансирање важни пројеката
из сфере социјалне заштите у
будућности наћи стабилнији извори
како би се обезбедио континуитет.
Након јавног рада којим је
обновљен и преконтролисан списак
корисника
социјалне
помоћи,
“Помоћ у кући” представља други
пројекат ове врсте који реализује
Центар за социјални рад Општине
Вршац.
Ј.Е.

АКЦИЈОМ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” УДРУЖЕЊA “ПАРАКВАД” КУПЉЕНО

НОВО ПОМАГАЛО ЗА МИЛИЦУ ЦВИЈАНОВИЋ

Средствима прикупљеним
у акцији “Сакупи хумани чеп”,
коју
организује
вршачко
Удружење параплегичара и
квадриплегичара “Параквад”,
купљено је ново ортопедско
помагало.
Драган
Виторовић,
председник
„Параквада“,
уручио је инвалидска колица
нашој суграђанки Милици
Цвијановић,
рођеној са
Дауновим синдромом, којој ће
поменуто ортопедско помагало
олакшати
свакодневне
активности јер се отежано
креће.
-Сакупљено је 300.000
пластичних чепова и уз помоћ
Савета за спорт и омладину
Општинског одбора Српске
напредне странке
Вршац
купљено је помагало за Милицу
Цвијановић,
објашњава
Виторовић.
Наша
акција
“Сакупи хумани чеп” све је
успешнија и масовнија и ја
желим да се захвалим свим
Вршчанима који учествују у њој.
Посебно нам је драго што су
се акцији одазвале образовне
установе, школе и вртићи, у
којима деца сакупљају чепове
и тако помажу да се њиховим
другарима купе помагала за
лакши и равноправнији живот.
Захваљујемо се и ДП “Други
октобар” за несебичну техничку
подршку нашој акцији, као
и бројним привредницима,
фирмама и појединцима који
нас подржавају.
Удружење
“Параквад“
покренуло је акцију “Сакупи
хумани чеп” која је еколошког,
хуманитарног,
инклузивног
карактера, али са много

ПОХВАЛА
ХУМАНИСТИМА

Драган Виторовић и Милица Цвијановић
волонтерског
ангажмана.
Прикупљају се пластичних
чепова, свих врста, величина,
боја и облика и одлажу у кутије
постављене за ту намену које
се налазе на бројним местима у
граду, у образовим установама,
трговинским објектима...
-Наша
порука
свим
грађанима
гласи “Сакупи
хумани чеп”, помози људима
којима је помоћ потребна
и да им се њихов већ тежак
живот учинити лакшим, каже
Виторовић.
Сакупљањем
пластичних чепова свих врста

са амбалажа и њиховом даљом
дистрибуцијом обезбеђује се
новац за набавку ортопедских
помагала намењеним особама
са инвалидитетом. Истовремено
наша жеља је и да мењање свест
грађана и њихов став према
особама са инвалидитетом, да
на њих гледају као на корисне
и активне припаднике друштва.
Према речима Виторовића,
на овај начин подиже се и
еколошка свест код грађана, а
посебно код деце и омладине.
Ј.Е.

За сваку похвалу је
хуманост коју су исказали
учесници акције “Сакупи
хумани чеп”: Предшколска
установа
“Чаролија”,
Дечји вртићи “Бранко
Радичевић” из Средишта
и “Ђура Јакшић” из
Павлиша, Основне школе
“Олга Петров Радишић”,
“Јован Стерија Поповић”,
“Бранко Радичевић” из
Уљме, “Кориолан Добан”
из Куштиља, Школски
центар “Никола Тесла”,
Пољопривредна
школа
“Вршац”, ШОСО “Јелена
Варијашки”, Дом ученика
средњих школа Вршац,
Унија студената Вршац,
Градски музеј, Градска
библиотека, НП “Стерија”,
Мотел
“Ветрењача”,
Хотел Србија, Удружење
пензионера Вршац, СПЦ
“Миленијум”,
Спортски
савез Вршац, Бадминтон
клуб “Фанатик” Вршац,
Пекара “Хермес”, Коца Кола
Хеленик - тим Јужни Банат,
маркети “Универекспорт
013”, “Персу” и “Гомекс”,
дисконт пића “Валор”,
“Свислајон Таково”, кафићи
“Фараон”, “Ескада”, Експрес
ресторан Вршац, ауто
перионице “С5” и “Сунђер
Боб”, бројни Вршчани.
Удружење
„Параквад“
се свима захваљује на
подршци и извињава се ако
је неког изоставило.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ И ГИЗ-А ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНОМ СЕКТОРУ

Вршац је једна од првих општина
у Србији која је изразила чврсту
опредељеност
за
унапређење
енергетске ефиканости у стамбеном
сектору, а први корак ка реализацији
је Меморандум о сарадњи, који су у
вршачкој Градској кући потписали
Чедомир
Живковић,
председник
Општине Вршац, и Ренате Шиндлбек,
вођа тима ГИЗ пројекта “Енергетска
ефикасност у зградарству“.
Потписивањем Меморандума и
званично је започела сарадња Вршца
и ГИЗ на пољу израде Локалног
акционог плана за унапређење
енергетске ефикасности у сектору
зградарства. Уследиће преглед и
анализа постојећег стамбеног фонда,
а затим и процена потенцијалних
уштеда енергије, предлог адекватних

мера за енергетску санацију зграда
и дефинисање наредних корака и
носилаца активности.
-Овим Меморандумом се од наше
Општине очекује да урадимо једну
анализу стања кућа, стамбених
објеката и стања у коме се налазе,
каже Живковић. Ми смо упознали
наше госте да смо основали Фонд
за енергетску ефикасност и да ћемо
определити средства у буџету за
наредну годину и да конкурише код
фондова, уз подршку ГИЗ-а, као што
је то било код јавне расвете. Треба да
мотивишемо наше грађане који би,
кроз ово, добили могућност да своје
стамбене објекте у којима живе учине
енергетски ефикаснијим, заменом
дотрајале столарије.
Живковић је напоменуо да теба

Ренате Шиндлбек и Чедомир Живковић потписали Меморандум

мотивисати и Покрајину и Републику
да пруже подршку реализацији овог
пројекта како би резултати били
видљивији.
-Желим да честитам Општини
Вршац зато што се бави енергетском
ефикасношћу у стамбеном сектору и
на корацима које предузима, рекла
је Ренате Шиндлбек и додала да ће
Локални акциони план за унапређење
енергетске ефикасности у сектору
зградарства бити добра основа за
планирање програма за санације, али
и аплицирање код разних фондова.
Шиндлбек
је
нагласила
да
Меморандум предвиђа ангажовање
стручњака различитих профила и
блиску сарадању ГИЗ-а и локалних
експерата. Према њеним речима,
Акциони план Општине Вршац требало
би да буде завршен до маја идуће
године.
Уз Врбас, Ивањицу, Ариље, Сокобању
и Пирот, Вршац ће, међу првих шест
одабраних у Србији, бити у прилици да
озбиљно планира различите програме
рехабилитације стамбених зграда,
после израде прегледа постојећег
стамбеног фонда.
У оквиру пројекта “Енергетска
ефикасност у зградарству“, Немачка
организација за техничку сарадњу ГИЗ,
под покровитељством Владе Немачке,
пружа стручну и техничку помоћ
одабраним локалним самоуправама
у изради Локалног акционог плана за
унапређење енергетске ефикасности у
сектору зградарства.
Ј.Е.

ОПШТИНИ ВРШАЦ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ДВА ПРОЈЕКТА ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА

269.000 ЕВРА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА

- Средства за доделу грађевинског материјала избегличким породицама износе 126.000 евра- За помоћ избеглицама за
куповину сеоских кућа додељено 143.000 евраДарко Гавриловић, помоћник
председника Општине Вршац,
примио је од Ивице Дачића,
министра спољне политике и првог
потпредседника Владе Србије, два
уговора на скупу у Новом Саду.
Овим уговорима, који ће бити
реализовани у оквиру регионалног
програма, биће значајно решена
стамбена питања избеглих лица
из Хрватске и БиХ, који живе у
вршачкој Општини.
- Општини Вршац уручена
су два уговора, један за доделу
грађевинског
материјала
избеглицама,
у вредности од
126.000 евра и други за доделу
помоћи избеглицама за куповину
сеоских кућа, у вредности
од 143.000 евра, истакао је
Гавриловић. За реализацију ових
уговора, расписаће се конкурси за
доделу добијених средстава.
Регионални програм стамбеног
збрињавања
избеглица
је
заједнички вишегодишњи пројекат
Србије, БиХ, Црне Горе и Хрватске.
Циљ регионалног програма је да
обезбеди трајна стамбена решења
за око 27.000 најугроженијих
избегличких породица, односно за
око 74.000 људи у региону.
-Овај програм се надовезује
на
досадашње
заједничке
напоре партнерских земаља и
међународне заједнице, при чему
се потврђује опредељеност земаља

Представници Општине Вршац на додели уговора у Новом Саду
-Вршац је једна од локалних
да приведу крају регионалну
расељеност пружајући трајна самоуправа које су имале највећи
стамбена решења, објашњава број избеглих лица у односу на
Гавриловић. У ту сврху, уз подршку број домаћег становништва,
Општина
Европске комисије, Владе САД, подсећа Вемић.
УНХЦР-а, ОЕБС-а и осталих Вршац је учинила велике
донатора, успостављен је Фонд кораке кроз ове програме,
регионалног стамбеног програма сталним праћењем и учешћем
пројектима
регионалног
за средства донаторске заједнице, у
којим управља Развојна банка стамбеног програма, према
споразуму
потписаном
у
Савета Европе (ЦЕБ).
Велизар
Вемић,
члан Сарајеву, а који је у име наше
Општинског већа задужен за државе потписао потпредседник
социјалну политику, нагласио Дачић. Ако се само напомене
материјал
је да је решавање стамбеног грађевински
у
претходним
питања избеглих и расељених обезбеђен
лица у општини Вршац један од годинама, монтажне куће које
чекају на решења за усељење и
приоритета локалне самоуправе.

извесно започињање радова на
стамбеној згради у марту следеће
године, можемо се похвалити
значајним резултатима. Захвални
смо донаторима који помажу
реализацији овог програма,
земљама учесницама у овом
пројекту, органима ЕУ. Да је
оваква воља за помоћ у њиховим
владама, и разумевање у региону
постојало пре 25 година до
конфликата на овим просторима
сигурно не би ни дошло, и ми
бисмо данас разговарали о новим
технологијама и помоћи неким
другим угроженим подручјима.
Вемића охрабрује спремност
свих учесника пројекта за помоћ
људима и породицама којима је
намењена. Он истиче да Вршац није
заборавио избегла лица и додаје:
- Општина Вршац ће урадити
све да до краја спроведе ове
програме, на задовољство, сада
већ наших суграђана, који су у
Вршцу прихваћени добро од првог
дана њиховог доласка.
Осим потписника уговора,
поменутом скупу у Новом
Саду, присуствовали су и шеф
Делегације ЕУ Мајкл Девенпорт,
Њ.Е. амбасадори САД и Турске
Мајкл Кирби и Мехмет Кемал
Бозај, шеф Представништва
УНХЦР за Србију Ханс Фридрих
Шодер и бројне друге званице.
Ј.Е.
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ФОРУМ ЖЕНА СПС ВРШАЦ ПРОСЛАВИО
СВЕТУ ПЕТКУ

ЖЕНЕ НОСЕ
НАЈВЕЋИ ТЕРЕТ
ДРУШТВЕНИХ
ЗБИВАЊА
Форум
жена
Општинске
организације
Социјалистичке
партије Србије (СПС) прославио
је своју славу Свету Петку. Ливија
Гавриловић, председница Форума
жена,
обраћајући
се
својим
покрајинским колегама и бројним
гостима, нагласила је да се у вршачки
СПС учланило више од 220 нових
чланова, од јула, када су прославили
25 година партије, до данас.
- То је знак да Вршчани, ипак,
умеју да препознају праве вредности
и
да
једино
Социјалистичка
партија Србије има кадрове којима

Резање славског колача чланица
Форума жена ОО СПС Вршац
се, свакако, поноси и које може
да понуди овом граду, рекла је
Гавриловићева. Ове године су
све озбиљне политичке партије
прославиле 25 година постојања,
једино је Социјалистичка партија
Србије успела да окупи и своје
најстарије чланове који су део
партије од самог оснивања.
Председник ОО СПС Вршац
Љубисав Шљивић, честитајући славу
Форуму жена, истакао је да му је
привилегија да буде председник
странке каква је СПС.
- У разговору са свештеницима,
констатовали смо да смо верски,
углавном,
необразован
народ,
захваљујући недостатку образовног
система дуго година уназад, нагласио
је Шљивић. На срећу се та, рекао бих,
неправда према свим верујућим
људима полако исправља. Тако да
то што наша организација, Форум
жена, традиционално слави Свету
Петку, значи пуно у духовности,
како нашег народа, тако и наших
организација. Наша партија црпи
програмска предељења управо из
наше религије, као најхуманије.
Шљивић је истакао да жена
данас, у сиромашним земљама,
каква је, не својом заслугом, и наша
земља постала, носи највећи терет
свих друштвених збивања и врло је
значајно да се том феномену посвети
већа пажња, пре свега од одговорних
људи у систему и власти.
Кума
славе,
Весна
Белић
Француски, председница Форума
жена СПС Војводине, захвалила се
Вршчанкама које су јој указали част
да, у партијским круговима, буде
прва кума не обележавању славе.
- Изузетно је лепо видети овако
младе, спремне, спретне жене,
наравно са друговима од којих
се не раздвајамо, рекла је Бјелић
Француски.

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

Ј.Е.
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УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ЦИЉ НАУЧНО- СТРУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА

РАЗМЕНОМ ИСКУСТАВА ДО КВАЛИТЕТНИЈИХ РЕШЕЊА

Разменом
искустава
и
разматрањем
проблема
на
стручним скуповима проналазе
се
квалитетнија
решења
за
унапређење социјалне заштите.
Учешћем на научним скуповима,
Татјана Даничић, психолог Центра
за социјални рад Општине Вршац,
покренула је дискусију са својим
колегамао актуелном стању у
систему социјалне заштите, а
самим тим и проблемима људи
који долазе у Центре за социјални
рад да потраже помоћ. Запажено
учешће Даничићева је имала на
научно-стручним конференцијама
у Врњачкој Бањи, Вршцу и Новом
Саду.
“Савремени изазови у социјалном
раду-проблеми и перспективе”,
конференција одржана у Врњачкој
Бањи у организацији Факултета за
медије и комуникацију, уз подршку
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Коморе
социјалне заштите, је годишње
окупљање стручњака из области
социјалне заштите и прилика да се
размотре и из другачијих углова
“погледају” разне, актуелне теме из
ове области. Колеге из целе Србије,
али и околних земаља, са сличним
тешкоћама, заједно су ангажовани
на унапређењу система у коме
раде. Вршчани су треће недеље у
октобру угостили сручњаке који се
баве радом са децом и омладином
са сметњама у развоју и одраслим
лицима са ивалидитетом. Размена
искустава је један од начина да се
унапреди пракса и стекну нова знања
у практичном раду са људима који
имају посебне потребе, без обзира
на њихов узраст. Конференција је
организована од стране Друштва
дефектолога
Војводине,
Дома

У ОПШТИНИ
ВРШАЦ ПОД
ВОЋЊАЦИМА
САМО 232
ХЕКТАРА
У
организацији
вршачке
локалне самоуправе, ресора
за пољопривреду, и овдашњег
Агрозавода, у Градској кући
одржано је предавање у оквиру
пројекта “Техничко-технолошки
модели интезивних засада воћака
и јачање људских капацитета у
функцији унапређења воћарске
производње Републике Србије”.
Пројекат подржава Министарство
пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије.
Предавачи су били др Милан
Лукић, др Небојша Милишевић,
др Сања Радичевић, сарадници
Татјана Даничић, психолог Центра за социјални рад Општине Вршац
“Ветерник”, Менса Србије и Школе
за основно и средње образовање
“Јелена Варјашки”.
-За мене је конференција у Новом
Саду, под називом “Савремени
трендови у психологији”, била
посебно значајна јер се дешавала
на Филозофском факултету, где сам
и сама стекла звање психолога,
каже Даничићева. На месту где сам
учила психологију, сада сам имала
прилику да о свом раду говорим
пред колегама и професорима, што
је била изузетна част.

Треба напоменути да је само
учешће на конференцији последњи
корак у процесу који подразумева
да је потребно много знања да би се
написао стручни рад који пролази,
на свакој конференцији, озбиљну
рецензију врхунских стручњака
из сваке области. То практично
значи да рад који је прихваћен
да се презентује на научном
скупу, изузетног квалитета јер је
задовољио високе критеријуме које
налажу међународни стандарди.
Ј.Е.

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАНА ТРЕЋА ИТ КОНФЕРЕНЦИЈА

ЖИВИ ЛОКАЛНО - РАДИ ГЛОБАЛНО

Вршац је крајем прошле седмице
угостио више од 350 стручњака ИТ
сектора који су били учесници треће
конференције „WWVršac
- Живи
локално - ради глобално“, одржане
у Центру Миленијум. Конференцију,
чији је циљ да помогне младим људима
да живећи у својим срединама раде
за компаније широм света, преко
интернета и рачунара из својих домова.
Конференцију је организовао тим
предвођен Иваном Ћосићем, Анђелом
Вујачић и Владимиром Вашалићем,
уз
генерално
покровитељство
Покрајинског секретаријата за науку и
технолошки развој и подршку Општине
Вршац, Војвођанског ИКТ кластера
и бројних спонзора. Дешавања у
конгресној
дворани
Миленијум
пратило је директно пар стотина
младих, али и хиљаде заинтересованих
који су слику из Вршца добијали путем
интернет везе. Вршац је постао важна
тачка за све који желе да се баве
интернет пословима из својих радних
соба и домова.
Овогодишњу трећу по реду
ИТ
конференцију
отворио
је
светски
стручњак
Американац
Гари Вајтхил, који је говорио о
тајнама
брзорастућих
компанија
које ничу на свим меридијанима.
Раду Тићиу из Темишвара одржао
је предавање о значају упознавања
деце са програмирањем и радом на
рачунару. Учеснике је поздравио, у име
Владе Војводине, Владимир Павлов
покрајински секретар за науку и
технолошки развој.
- Ови младих људи, који су се
определили за приватни посао, нису на

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАНО
СТРУЧНО
ПРЕДАВАЊЕ
ИЗ
ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА

Учесници ИТ конференције у Вршцу
терету друштву, напротив, они друштво
вуку напред својим идејама, тотално
окренути сарадњи са светом, што је
довољан разлог за подршку Покрајине
овом скупу, нагласио је Павлов. Овим
момцима и девојкама морамо да
дамо до знања да у нашем друштву
постоји свест да је ово тренутно нешто
најважније што нам се дешава, и то не
само на пословном небу Војводине
и Србије. Ради се не само о промени
пословног амбијента, већ укупног
миљеа живљења. То су момци и девојке
који су већ Европска унија, они су свет
довели овде.
Чедомир Живковић, председник
Општине
Вршац,
похвалио
је
организаторе
који
су
својим
ангажовањем и овом конференцијом
допринели да се добар глас о Вршцу
далеко прошири.
- Ова конференција ИТ сектора је
доказ да се из једне овакве средине,
као што је Вршац, може радити и на
глобалном нивоу, истакао је Живковић.

Вршац ће увек наћи начин да помогне
свима који у нашем граду желе да
започну свој бизнис.
Живковић је подсетио да Е - Смарт
- Системс и ХиТим (HiTeam) граде у
вршачком Технолошком парку ДАТА
центар, као и да у нашем граду и
региону успешно ради више компанија
ИТ сектора.
Обраћајући
се
учесницима,
Иван Ћосић је нагласио да је жеља
организатора била да покаже да је мото
конференције „Живи локално, ради
глобално“ изводљи, да га је могуће
врло успешно реализовати и заиста
живети у својој средини и радити за
глобално тржиште.
На конференцији су се представили
Мартина
Анђелковић,
Бојан
Стефановић, Јована Костић, Мита
Стојић, Ненад Младеновић, проф. др
Војин Шенк, Соња Дакић и Никола
Митић, а врло запажен наступ имао је
Вршчанин Дарио Манеску.
Ј.Е.

Института за воћарство Чачак
и проф.др Томо Милошевић,
доцент чачанског Факултета
агрономије. Теме су биле
везане за актуелне сортименте
и технологију гајења воћа,
брескве,јабуке,
вишње,шљиве.
Предавању су присуствовали
заинтересовани воћари из наше
и суседних општина.
Присутнима
се
обратио
Славко Ћирин, члан Општинског
већа задужен за пољопривреду,
подсетивши да је Општина
Вршац
усвојила
Стратегију
развоја пољопривреде и посебан
фонд за аграр из кога ће се
усмеравати средства за подршку
развоју пољопривреде, посебно
недовољно развијених грана.
- У Општини Вршац, воће се
производи на свега 232 хектара,
што је 0,42 одсто од укупне
пољопривредне површине и ово
предавање организовали смо у
циљу популаризације воћарства,
што се уклапа са нашом
стратегијом развоја аграра, а то
је да се пропагирају дефицитарне
гране
пољопривредне
производње, истиче Ћирин. Само
490 наших пољопривредника
бави се том производњом. Код нас
је традиција ратарско- сточарска
производња, али наше је подручје
итекако погодно за развој
свих воћарских сортимената
и сматрам да би то требало да
сазнају и наши пољопривредни
произвођачи,јер воћарство је
профитабилна пољопривредна
грана.
Ћирин је најавио да ће се
Општина Вршац потрудити да
део средстава из буџетског
фонда усмери ка дефицитарним
поризводњама.
Ј.Е.
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ЛАЗАР МАЗМАНИДИС, ДИПЛ. ИНЖ. МАШИНСТВА, 22 ГОДИНЕ ДИРЕКТОР „АЛФА ПРОТЕИНА“
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Вршачка кула, година 19, број 311, 8. април 1994.

Братимљење вршачке и темишварске
Гимназије

ЗДРАВИЦА
ПРИЈАТЕЉСТВУ

На 204. рођендан вршачке гимназије у овој
школи је било изузетно свечано. потписана
је Повеља о братимљењу са темишварским
гимназијама: Српском Доситеј Обрадовић и
румунском Константин Диаконовић-Лога.
овог пута важећи румунски прописи (чије се
укидање највљује) о плаћању излазне таксе за
своје држављане од 10000 леја, нису спречиле
пријатеље да дођу.
На Повељу о братимљењу у име наше школе
и Земље свој потпис је прошлог месеца , када
гости нису због румунске царине успели да
стигну, ставио Министар просвете Републике

Србије Миливоје Лазић. Овог пута то су учинили
директори братских школа господин Ђорђе
Мирјанић и његов колега Јон Недин. У име
домаћина присутне је поздравила директорка
Љиљана Панић-Томашевић.
У пригодном програму представили су се
вршачки гимназијалци али и њихови вршњаци из
Румуније. Дружење у врло срдачној атмосфери
трајачо је до вечерњих часова када је у част дана
школе у сали Народног позоришта изведена
свечана приредба.
Тако се можда на најлепши начин, наставља
традиционална сарадња између Темишвара и
Вршца, дружењем и братимљењем младих.
М.Ђ.

Вршачка кула, година 19, број 314, 8. јул 1994.
Још један ексклузиван продајни објекат
“ВИК Корпорације”

“ВИКЕА” НА
ВАТИНСКОМ ПУТУ

Прошле недеље у нашем граду отворен је још
један ексклузиван продајни објекат. Реч је о Робној
кући ВИКЕА, коју је како је приликом отварања рекао
господин Родољуб Драшковић, ДД “Вик-корпорације”
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_
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БИЛИ СМО НАЈВЕЋИ ЕВРОПСКИ
ПРОИЗВОЂАЧИ ЛУЦЕРКЕ

Вршчанин Лазар Мазманидис,
дипломирани
инжењер
машинства, био је 22 године
директор „Алфа протеина“, а
својим суграђанима је добро
познат и као један од првих
приватних
аутопревозника,
власник
Агенције
„Мадис“.
У послу је увек био вредан,
стручан, спреман за иновације, а
за „Алфа протеин“ је имао велике
планове, који су већ почели да се
реализују, али је све прекинуто
и Мазманидис је напустио
фирму. Отишао је са горчином
и жаљењем јер је фирма била у
успону, били су највећи европски
произвођачи
и
извозници
луцерке, 180 радника је добијало
редовне и солидно високе плате,
и за коју годину „Алфа протеин“
би био, како каже Мазманидис, у
самом врху.
Где сте рођени? Каква сећања
носите из детињства?
-Рођен сам у Вршцу, 1952. Мајка
Мара није више, нажалост, међу
живима. Девојачко презиме било јој
је Салапура. Отац Глигор је жив, 1927.
годиште. Дошао је овде за време
грађанског рата у Грчкој, који је водио
Захаријадис, од 1946.до 1948. Тата је
дошао 1949. са групом бораца, био је
у логору у Ђевђелији, заробила их је
југословенска војска јер су прешли
на нашу територију. У логору је био
до 1950, када су се генерал Коста Нађ
и аташе грчке Владе договорили да
све те борце из Грчке раселе по свим

крајевима бивше Југославије. Отац
је дошао у Вршачке Ритове са једном
групом Грка. Ту је упознао моју мајку
и формирао је своју породицу. Моји
родитељи су имали двоје деце, мене
и млађу сестру Зорицу. Ми смо, као
деца, расли у Вршачким Ритовима,
имали смо дивно детињство.
Волео сам тај Рит, то ме је насеље
инспирисало, то дивно другарство!
Ту су живели заједно и радници и
њихови руководиоци који су радили
у ПИК „Вршачки Ритови“. То је насеље
касније тотално пропало, заједно са
фирмом у којој сам био директор. Ми
смо имали пројекат да од тог насеља
направимо „шведско село“, делио се
новац као подршка за овај пројекат.
Требало је да буде право урбано
насеље, са свим што је потребно за

квалитетан живот. Али, када сам ја
отишао, 2001, све је пало у заборав.
Насеље је потпуно руинирано, данас у
њему живе само две жене, саме. Исту
судбину доживело је и друго насеље,
које се налази са десне стране пута
за Зрењанин, код те новије зграде
некадашњег ВИРТ-а. Ми смо у насељу
живели као једна породица, те лепе
тренутке памтићу до краја живота.
Било је искрено другарство, и данас
смо у контакту. Свака је кућа била
наша, јели смо у свакој кући, парче
хлеба и масти било је за свако дете.
Било нас је тридесетак. Учили смо
заједно да пливамо на каналу, играли
смо се, уживали. Када смо стасали
у омладинце, били смо успешни
спортисти, имали смо тамо једну салу,
играли смо стони тенис, шах, одбојку...
До када сте остали у насељу код
Вршачких Ритова? Где сте ишли у
школу?
-Остали смо до августа 1974.
После смо се преселили у Вршац.
Комбинат је почео да гради станове
за своје запослене и добијали су их
старији радници. Отац је добио стан
на Војничком тргу. Основну школу сам
завршио у Вршцу, а средњу машинску
у Сарајеву, ишао сам тамо да помогнем
тетки која је остала сама са децом. На
инсистирањем оца, вратио сам се у
Вршац по завршетку средње школе.
Он није волео ту средину, мада сам
ја у Сарајеву стекао дивне другове
и другарице. После тога сам уписао
Машински факултет у Београду, када
сам завршио, одслужио сам војску,
био сам у Травнику, сви моји другари
из средње школе долазили су да ме
извлаче из касарне. Проводио сам
викенде код својих другова. Била су то
лепа времена.
Где почињете да радите након
завршетка студија и војске?
-Пошто сам био стипендиста
„Вршачких Ритова“, почео сам да радим
у тој фирми, примио ме је тадашњи
директор Раде Станковић. Био је
то Пољопривредно- индустријски
комбинат „Вршачки Ритови“, који
је имао 4 ОУР-а: „Рибарство“,
„Дехидратор“, „ВИРТ“ и „Алфа протеин“.
После су се сви одвојили и радили
самостално. „ВИРТ“ и ми- „Алфа
протеин“ бавили смо се производњом
и прерадом луцерке. Ја сам почео да
радим у „Алфа протеину“, 1980, као
референт, и после осам месеци постао
сам директор предузећа. Тамо сам
остао 22 године.
Били сте врло успешни у
европским оквирима. Колико сте
производили луцерке и где сте је
извозили?
-Били смо водећи у Европи по
јединственом простору где се узгајала
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луцерка, највеће површине на једном
месту. „Алфа протеин“ је имао 3.470
ха, а „ВИРТ“ око 3.420 ха, од тога је
око 50 одсто било под луцерком. Ми
смо имали и капацитете за прераду
луцерке, све то је започео Иса Николић,
био је директор ПИК „Вршачки
Ритови“. Он је још 1962, у сарадњи
са професором са новосадског
института за ратарство, почео са
узгојем луцерке, јер су анализе
показале да је ритско земљиште
од 4 до 6 класе, преовлађујућа је
била 6 класа. Луцерка обогаћује
земљиште кисеоником што се касније
и показало. Увели су и наводњавање,
системом из тадашње Чехословачке,
са такозваним БК крилима. Али, то
није никада заживело, због недостатка
средстава, тако да систем није никада,
практично, ни стављен у функцију.
Ми смо тада производили у сувом
ратарењу, зависно од године, од 900
до 1.200 вагона луцерке, а 1974. и
1975. произвели смо 1.500 вагона.
Ја сам тада направио селекцију
пословних партнера и определио
се за оне ликвидне, који су коректно
плаћали. Највише смо извозили у
Италију, скора пола производње, али
када је преминуо отац који је држао
ту фирму, смањили смо извоз. Доста
смо извозили у Грчку, посебно после
мог одласка на Сајам у Солун. Грци
нису веровали да је наша луцерка
тако квалитетна. Јер, увозили су је из
Италије, Шпаније, а они су је мешали
са сламом. Након моје презентације,
уверили су се да су наше пелете само
од луцерке, без додатака, и високог
квалитета. Ушао сам у један пројекат,
заједно са професором који је
докторирао у Америци, и успели смо
да вишом фазом прераде добијемо
квалитенију луцерку и да је обогатимо
протеинима. Извозили смо луцеркино
брашно и пелете, мале ваљке
различитих димензија.
Какав сте план развоја предузећа
имали као директор? Шта је све
урађено?
-Кад сам постао директор, видео
сам да је систем за наводњавање већ
био застарео и одлучио сам се за други.
Убрзо смо набавили нове системе за
наводњавање, по америчкој лиценци,
и са 6 система покрили смо 1.781 ха,
више од 50 одсто укупне површине.
Као директор почео сам интензивније
са развојем, распродали смо стари
систем за наводњавање, купили нови,
средили силосе, циљ ми је био да
достигнем сточарство, да дођем до
друге жетве и тако до јефтине сточне
хране. Ишао сам на то да поставим
надовњавање на око 2.200 ха, била
су потребна још три система, што
би било идеално за услове у којима
смо ми радили. Осавремењавањем
производног процеса дошли смо до
тога да је луцерку требало залили само
након скидања откоса са 80 л воде, али
мало смо пре тога лутали и плаћали
незнање. У сувом ратарењу просек се
кретао од 3,5 до 4 откоса.
Како је тада функционисао„Алфа
протеин“? Да ли је био успешна
фирма?
-Били смо јака фирма па смо зато
имали много проблема што се тиче
политике. Ни једну годину нисмо
забележили негативно, чак смо
имали и екстра дохотке. Колектив
је имао око 180 стално запослених,
а у току сезоне 200 радника. Плате
радника биле су солидне, чак смо
једно време били прваци, па смо
једне године имали и политичких
проблема, што је мени импоновали,
у позитивном смислу, такмичили
смо се. Имали смо добро тржиште,
луцерку смо извозили највише у
Италију, Грчку и Немачку. Немци су
за робу долазили сваке друге године,
али били су уредне платише. Наша
луцерка је била одличног квалитета,
имали смо висок углед код наших
колега произвођача, не само овде у

ВРШАЧКА КУЛА

77

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

земљи, већ и на европском тржишту.
Уважавали су наше мишљење и
предлоге, наша реч била је завршна и
у погледу одређивања цене луцерке
на европском тржишту. Одлично смо
пословали. „Алфа протеин“ је добио и
бројна признања у погледу квалитета
производа, за уређење целокупног
земљишног поседа, за заштиту
животне средине и у области развоја
опреме за производњу.
Како се онда и зашто угасио
„Алфа протеин“?
-Па, једноставно, демократија
која је дошла организовала је
независне синдикате, маса директора
је тада смењена по фирмама. И на
мене су атаковали, организовао се
независни синдикат, обично су то
били нерадници. Ја сам рекао да сам
спреман да одем, ако сам ја проблем,
али да фирма настави да ради. Болело
ме је срце, јер сам имао велике планове,
доста тога је и реализовано. Нисам
више желео да останем, направио сам
пресек стања у фирми и истог дана
дао сам оставку, 12.фебруара 2001.
После је почело растурање, поделили
су само један лични доходак. Имали
смо квалитетне машине за рад на
терену, иностране производње, нема
више ништа, ништа, чак ни ламперија
у ресторану друштвене исхране, нема
струје у фирми. После је била једна
приватизација, прекинута је, дошао је
онда други власник... Штета је јер би,
сигуран сам, „Алфа протеин“ данас био
врх у свему, у платама, иновацијама,
унапређењу... Жао ми је што нисам
успео да реализујем развојни програм
фирме до краја, требало је да 2005.
достигнемо врхунац пословања: са
2.000 ха у систему за наводњавање и са
његовим аутоматским управљањем,
са развојем сточарства, тако што би
се производиле две жетве, дошло
би се до јефтине сточне хране и
развијало сточарство, а већ сам био
у прелиминарним договорима са
Грцима за извоз стоке.
Ви сте, такође, и међу првим
приватним превозницима у Вршцу.
Како сте се одлучили да кренете у
тај посао?
-Јако сам тешко поднео то када
сам напустио „Алфа протеин“, јер сам
уложио много рада и труда, имао
сам започете велике планове, ишли
смо корак по корак. Нисам могао да
почнем ништа да радим до шестог
месеца када је мој драги колета,
као брат ми је, Коста Јосифидис,
Вршчанин, професор на Економском
факултету, инсистирао да почнем
да радим. Знао је да сам ја упоран у
свему што почнем. Нисам у почетку
знао шта бих радио. Консултовао
сам се са тадашњим директором
СТУП-а Миланом Ђурићем, нажалост
покојним, кога сам јако поштовао. Дао
ми је подстрек и рекао да ме подржава
у свему што је ново, што не улази у
његов део посла. Међутим, ја нисам
имао новца да кренем у приватни

посао превозника. Како да купим
аутобус, комби? Да ли верујете, моји
другари су ми скупили део новца да
кренем у посао?! Рекли су ми да им
вратим кад могу. Био сам срећан и
задовољан, али мене је савест убијала,
ноћима нисам спавао размишљајући
како да вратим тај новац. Купио сам
прво комби у Краљеву, затим аутобус
и још један комби, основао Агенцију
за превоз „Мадис“, скраћеница мог
презимена. Радио сам превоз по целој
Југославији, возио сам пензионере у
бање, враћао их, возио ђаке, студенте.
Ја сам у послу, можда, и доста крут,
захтеван према својим возачима.
Имао сам и проблема, намештање
инспекција, скидали су ми таблице
са аутобуса по 10- 15 пута, терали су
ме из тог посла. И данас радим све
дестинације, али само са два комбија,
јако је опао обим посла. Трудио сам
се да имам приступачне цене, то сам
видео и по путницима, једно време
једва смо стизали да превеземо све. Ја
сам увек све радио легално.
Како је изгледао Ваш лични
живот? Када сте формирали
породицу? Када ћете у пензију?
-Остало ми је још две године да
радим, па онда у пензију и отићи ћу
из Вршца, јако сам огорчен. Колико
сам волео овај град, толико сам сада
огорчен. Имамо много школоване
деце, Вршчана, којима не пружамо
шансу да се врате у свој родни град,
да овде добију посао. Овде се већ
годинама запошљавају људи са
стране, а за нашу децу нема посла, то је
већ дугогодишња политика у граду. Ја
не могу са тим да се помирим зато ћу
отићи одавде. Моја баба и отац били су
чланови Савеза комуниста и ја њихово
опредељење нећу никада да продам,
ни за шта. Ја сам био врло ригорозан
према неким члановима партије.
Што се тиче моје породице, тридесет
година сам у браку са својом супругом
Весном, девојачко презиме јој је
Чешњевар. Отац јој је био Словенац,
мајка Српкиња, били су дивни људи,
архитекте. Имамо две дивне ћерке
Мелину и Соњу. Мелина је добила
грчко име по министарки културе у
Грчкој, а Соња носи име моје прабаке,
Сонја. Обе су завршиле економију
мастер, раде у Новом Саду. Када будем
отишао у пензију посветићу се својој
професији, машинству, увек сам волео
да читам стручну литературу, али није
било никад довољно времена. Волим
природу, волео бих да живим негде
далеко ван града, у природи, да будем
креатор свега што ми треба. Јако сам
задовољан својим животом, јер смо
успели да изведемо ћерке на прави
пут. Имам дивну подршку од супруге,
породице, имам пар пријатеља који
су ми као браћа, које у животу, у својој
фамилији, нисам имао. Знате, богат је
онај човек који има пријатеље!
Јованка Ерски

поклонила грађанима Вршца.
Робна кућа се налази у улици Степе Степановића, на
Ватиканском путу, поред фабрике. Поред италијанске
обуће и кожне галантерије, италијанског програма
пластике и козметике, француске козметике, расвете,
лустера и огледала из увоза у овом продајном објекту
могу се наћи и мали кућни апарати и остала техничка
роба.
ВИКЕА је отворена сваког дана од 8 до 22 сата, сем
недеље. Сличан објекат ускоро ће добити и Београђани
јер су у завршној фази радови на његовој изградњи, а
налазиће се на Новом Београду.
В.С.

Вршачка кула, година 19, број 316, 16. септембар 1994.

КОШАРКАШКИ АС У
ПИВАРИ
Међу посетама познатих Југословена нашем
граду, свакако ће остати забележен дан када је у
Вршцу био светски кошаркашки мајстор Владе Дивац.
Прослављени играч Лејкерса који већ годинама живи
у далеком Лос Анђелосу био је гост “Вршачке пиваре”.
А ту, међу домаћинима и пријатељима, уз причу о
југословенској и светској кошарци, послужено је и
врхунско пиво чији је квалитет недавно потврђен
добијањем светског признања Mond selekcion.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА

ПОПЛОЧАВАЊЕ
САНИТАРНОГ БЛОКА У
АУТО КАМПУ
Плоче које су због реконструкције
Градског парка извађене нашле су нову
намену. У кампу на градском језеру
у току су радови на поплочавању
прилаза и стаза око старог санитарног
блока. Са мало средстава добиће се
функционалнији простор за наредну

туристичку сезону.
- Стазе нису постојале у предходном
периоду, биле су неке бетониране
плоче које су пропале. Искористили
смо прилику да употребимо плоче из
парка. Поплочаћемо око сто квадрата
- рекао је Сава Стефанов, директор
Јавног предузећа “Белоцркванска
језера” .
НОВО УДРУЖЕЊЕ ПОД КРОВОМ УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ
УМЕТНИКА И СТВАРАЛАЦА
Након две и по године рада школе
глуме одлучено је да се при установи
културних
делатности
“Центар
за културу” у Белој Цркви оснује
удружење уметника и стваралаца
“Нај-Арт”.
Под кровом Центра за културу
делује
неколико
удружења
Белоцркванске
мажореткиње,
градски
хор
Бела
музика,
културноуметничко
друштво
Банаћанка и истурено одељење
музичке школе Јован Бандур из
Панчева.
Позоришна
активност
сводила се углавном на представе
Белоцркванског
аматерског
позоришта.

- Регистрација позоришта значи
много, јер ће наши млађи суграђани
моћи да се упознају са овом
уметношћу и самим тим је и заволе.
Овим удружењем направљена је
једна целина, која окупља око тристо
особа различитих узраста - рекао је
Илија Блануша, директор Установе
културних делатности “Центар за
културу” Бела Црква.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ОДРЖАЛА ДЕСЕТУ ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ

СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

На десетој ванредној седници
Скупштине општине Бела Црква
одборници су усвојили закључак да
се од Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде затражи
информација о склапању и раскидању
уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини и о
раду пољопривредних инспектора
на
територији
белоцркванске
општине. Једногласно су усвојене
и Стратегија одрживог развоја
Општине за период од 2014. до
2020. године и Стратегија социјалне
заштите са акционим планом.
На основу закључка усвојеног на
седници Скупштине општине Бела
Црква, одржаној петог октобра,
сачињена је информација о давању
у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини по годинама,
катастарским опоштинама и културама,
корисницима, са списком уговора о
закупу од 2010. године до данас.
На захтев Душка Анукића,
председника комисије за утрине
и пашњаке за наредну седницу
биће припремљен и материјал из
2007. године. С обзиром да у овој
области локална самоуправа нема
велике надлежности, одборници су
усвојили предлог Жељка Црногорца
да се од надлежног министарства
затражи информација о склопљеним
и раскинутим уговорима о закупу,
као и о раду пољопривредне
инспекције на терену. Након изјаве
да учесници у дискусији измишљају
и лажу, седницу је напустио шеф
одборничке групе Српске напредне
странке Љупче Станковић.
- Овакав закључак је био

неопходан у циљу остваривања
увида у чињенично стање и
заштите малих пољопривредних
произвођача - рекао је Ненад
Живановић, председник Скупштине
општине Бела Црква.
У
образложењу
Предлога
стратегије
одрживог
развоја
општине Бела Црква истакнуто је да
је добијен један квалитетан документ
који ће у ходу моћи да се допуњује,
а први пресек је планиран за 2017.
годину. У делу акционог плана
који је достављен одборницима
наведено је 19 пројекатакојима
треба да се унапреде области
привреде, заштите животне средине
и друштвених делатности.
- Стратегија је један од основа
за конкурисање са пројектима
прекограничне сарадње за ИПА
програм који ће бити актуелан
наредне године - истакао је Жељко
Црногорац, посланик у Скупштини
Аутономне покрајине Војводине наглашавајући значај суфинансирања
израде
стратегије
од
стране
покрајинског
секретаријата
за
међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу.
Драган Поповић, директор Центра
за социјални рад “8. мај”, је говорећи
о неопходности усвајања Стратегије
социјалне заштите са акционим планом
нагласио да је у општини Бела Црква
број становника опао у протеклих
петнаест година за готово тридесет
процената, да је у тренду негативан
природни прираштај и да око је три и
по хиљаде лица незапослено, а да исто
толико има и корисника различитих
социјалних давања.

Ненад Живановић, председник Скупштине општине
Бела Црква

- Локална самоуправа је у
последње три године доказала
да води рачуна о породици, деци,
старим и изнемоглим лицима,
не само вишеструким увећањем
давања за социјалну заштиту,
већ и деловањем на спречавању
злоупотреба увођењем ангажовања
радно способних корисника новчане
социјалне помоћи. Стратегија треба
да створи услове за повећање
нивоа услуга, а први предлог ће
бити да се у буџет за наредну годину
уврсте и средства за помоћ лицима
оболелил од тешких болести, која
ће бити исплаћивана на месечном
нивоу - рекао је Ненад Живановић,
председник Скупштине општине
Бела Црква.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА У ГАЛЕРИЈИ МУЗЕЈА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

ОДЈЕЦИ ПРОШЛОСТИ – ЗАПИСИ У ВРЕМЕНУ

У четвртак 29. октобра у галерији
Музеја у Белој Цркви, отворена
је изложба радова деце која су
учествовала у радионици „Одјеци
прошлости – записи у времену“ у
организацији Народне библиотеке у
Белој Цркви. Радионица је са радом
почела фебруара месеца ове године
у Народној библиотеци, уводним
предавањем и трајала је до маја,
подељена у више сегмената. Деци
су помагали Тереза Стаменковић,
професорка ликовне културе –
академска сликарка, Игор Вокоун,

кустос белоцркванског музеја –
историчар уметности, Димитрије Мадас
– археолог и Тамара Драган – вајарка.
Реализацију радионице помогли су и
Канцеларија за младе општине Бела
Црква, као и ОШ „Жарко Зрењанин“и
ОШ „Доситеј Обрадовић“, дајући свако
свој допринос.
Део предавања и упознавања
деце са археолошким артефактима и
предметима чије су реплике касније
сама израђивала, одвијао се у Музеју,
а практични део, у уметничком атељеу
Терезе Стаменковић.

Од 30. марта до 3. априла у читаоници
Народне библиотеке приказивани
су филмови са Смотре археолошког
филма, у сарадњи са Народним музејом
у Београду. Априла месеца деца која су
учествовала у радионици, као и њихови
предавачи, посетили су Народни
музеј у Пожаревцу, етно-село Тулбу и
археолошко налазиште Виминацијум.
Изложба представља све оно што
се дешавало док је радионица трајала,
а деца су се показала као вешти мали
вајари, правећи накит, фигурине
и посуде, чак се опробавши и на
грнчарском точку.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква”
суфинансира Скупштина општине Бела Црква
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ВРШЧАНКЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Конференција одржана 3. новембра
за циљ је имала да представи резултате
рада Женске парламентарне мреже,
облике сарадње са покрајинским
и локалним механизмима за родну
равноправност, као и планове
даљег умрежавања и сарадње. Тема
конференције била је „Према родно
одговорном буџетирању“, а окупило
се више од 200 политичарки из читаве
Србије. Међу њима су биле и три
Вршчанке, одборнице у СО Вршац:
Драгана Ракић, Снежана Рађеновић
и Биљана Хасановић Кораћ, које је
уједно и народна посланица.
- Родно одговорно буџетирање је
важна тема јер омогућава одговор
на питање да ли жене и мушкарци
имају једнак приступ ресурсима, да
ли једнако учествују у одлучивању
и да ли имају једнаке користи од
употребе ресурса. Јавни сектор има
кључну улогу у стварању услова за
родну равноправност. Кроз буџетска
средства, држава има шансу, али и
обавезу да исправи неједнакости
и дискриминацију која постоји у
друштву, рекла је Биљана Хасановић
Кораћ,
народна
посланица
и
одборница у СО Вршац.
Конференција је била и прилика
да се сумирају досадашњи резултати
рада Женске парламентарне мреже.
Истакнуто је да ће се политичарке у
Србији борити да буде 30 одсто жена
у Влади, да их буде у Министарству
одбране, у Министарству финансија,
као и да жена буде више на свим
управљачким позицијама.
- У Србији је данас свега 8 одсто
жена на месту градоначелнице или
председнице општине. Ако смо
способне да завршимо факултете са

највишим оценама, да професионално
обављамо најсложеније послове,
да родимо и васпитавамо децу,
да бринемо о породици, и ако
чинимо 52 одсто бирачког тела,
онда не видим разлог зашто нас
не би било више на челу локалних

самоуправа, у менаџменту великих
фирми, у управним и надзорним
одборима. Жене треба подстицати и
охрабривати да узму веће учешће у
политичком и друштвеном животу,
јер само онда када будемо на местима
где се доносе важне одлуке можемо

нешто да променимо и унапредимо
наше друштво, рекла је одборница
Драгана Ракић.
Вршачке одборнице су 8. маја
ове године формирале
Женску
одборничку мрежу СО Вршац и на
тај начин се умрежиле са осталим
женским одборничким мрежама.
Велику помоћ у свом раду имају од
жена из покрајинског и републичког
парламента.
- Чуле смо пуно корисних
информација како да унапредимо
положај жена у нашим локалним
срединама. Пуно се причало о родно
одговорном буџетирању, и то с
правом, јер је буџет огледало власти
- оно што је некој власти битно, за то
ће бити пара из буџета, и обрнуто.
Буџет није игра бројки и слова, то је
огледало политике. Ми одборнице
ћемо се борити да буџет буде једнак
за све грађане и грађанке, и да жене
буду равноправне са мушкарцима у
приступу информацијама, контроли и
користи коју имамо од буџета. Имамо
пуно идеја и планова, и надамо се
да ћемо уз подршку наших мушких
колега из одборничких клупа као
и невладиног сектора успети бар
неке од њих и реализујемо, рекла је
Снежана Рађеновић, одборница у СО
Вршац.
Вршачке одборнице су заказале
редовну седницу Женске одборничке
мреже СО Вршац у петак, 6. новембра у
15 ч у малој сали општине. Одборнице
позивају све невладине организације
и све грађанке и грађане који се баве
питањем родне равноправности да
им се придруже у раду и да заједно
дефинишу приоритете рада у
наредном периоду.

ЈАН ЧАСТВЕН МЕЂУ ПРВИМ СРБИМА ПЛАНИНАРИМА У КАПАДОКИЈИ

ПОКЛОН ЗА 79. РОЂЕНДАН

Др Јан Частвен (1936),
специјалиста за заразне
болести у пензији, добио
је, каже, најлепши дар
за 79.рођендан од своје
породице и пријатеља. Он је
дугогодишњи планинар, члан
ПД Железничар из Вршца, и
знајући то његови најближи
су му поклонили учешће
у
великој
међународној
планинарској
акцији
у
Кападокији у Турској, од 21.
до 30. октобра.

Ова планинарска акција
је, осим успона на три врха:
језеро Карајоy 2.800 мeтара
надморске висине, угашени
вулкан Хасан Даг ( 3.268
м) и Ерџијас Даг (3.917 м),
обухватала и планинарско
трчање на 30 км, 62 км и 100
км. Организатори путовања
су били ПК Балкан из Београда
и ПСД Макпетрол из Скопља,
а експедицију је чинило 11
планинара из Србије и 22

учесника из Македоније.
-Према подацима турске
жандармерије, били смо први
планинари из Србије који су
се пењали на Ерџијас, каже
др Частвен. За време ове
акције прешли смо аутобусом
око 4.900 км, а за три дана
планинарења препешачили
смо око 70 км са укупном
висинском разликом од 5.200
м у трајању од 36 до 42 часа.
У оквиру ове планинарске

акције било је предвиђено
и
мноштво
обилазака
природних,
културних,
историјских и археолошких
атракција Кападокије. Једна
од њих је и била и лет
балоном.
-У једном тренутку успео
сам да избројим чак стотину
балона на кападокијском
небу, каже др Частвен. Ово ми
је била прва вожња балоном,
а лет је трајао око 70 минута.

Утисци које носим из Турске су
фантастични и незаборавни.
Захваљујем
се
својој
породици и пријатељима
који су ми за 79. рођендан
омогућили да будем део ове
планинарске акције.
Дуго ће, каже, памтити
овај диван и несвакидашњи
доживљај, али и један од
најлепших
рођенданских
поклона у животу.
Ј.Е.

10 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 6. новембар 2015.

КУЛТУРА

У КОНКОРДИЈИ ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА

„ЛЕКАРИ“ ГОРАНА МИЛАШИНОВИЋА

Књига „Лекари“ аутора Горана
Милашиновића
представљена
је у Конкордији, згради Градског
музеја Вршац, у петак, 30. октобра, у
присуству бројних Вршчана.
Професор др Горан Милашиновић
успешан је лекар и писац. Директор
је Пејсмејкер центра у Клиничком
центру Србије и члан групе експерата
чија су имена угравирана на
појединим моделима пејсмејкера. Уз
успешну професионалну каријеру
лекара, Милашиновић је плодан
писац чији су романи били у ужем
избору за НИН-ову награду.
Др Милашиновић је до сада
објавио збирку песама “Неистражени

болови”, заједно са Живојином
Павловићем еписторални роман
“Волтин лук”, као и романе: “Хераклов
грех”, „Посматрач мора”, „Камера
опскура”, „Апсинт”, “Маске Софије
де Монтењ”, „Троугао, квадрат” и
„Расцепи”.
Објавио је и књигу
разговора са Милошем Јевтићем “Два
срца” и едицију “Разговори” Милоша
Јевтића.
Промоцију књиге
„Лекари“ у
Конкордији отворила је Александра
Панић, чланица Општинског већа
задужена за културу. Потом је аутора
представио
Александар
Јерков,
књижевни критичар, говорио је о

Проф. др Горан Милашиновић и Александар Јерков, књижевни критичар

Књижевно вече у вршачкој Конкордији

Милашиновићевим
књижевним
делима, као и о значајном месту које
поједини лекари заузимају у српској
књижевности.
Обраћајући
се
публици,
Милашиновић је истакао да је књига
добила назив “Лекари”, али да заправо
говори о људима нашег времена,
без обзира на струку. Она говори о
егоизму, материјализму, о љубави, о
страховима дањашњег времена.
Гледајући лекаре, често
смо склони да их посматрамо кроз
призму њиховог звања, али, иза белих
мантила налазе се обични људи, са
свим својим врлинама и манама,
нагласио је Милашиновић.

Користећи делове живота неких
својих познаника, а некада само на
основу једне реченице прочитане
у новинама, Милашиновић креира
своје ликове. Аутор читаоцу даје
снажан увид у животне, љубавне и
професионалне недоумице особа
у чије руке, како каже, понекад
стављамо своје животе.
Било је то једно пријатно дружење
са лекаром и књижевником проф.
др Гораном Милашиновићем који
је Вршчанима представио своје
занимљиво дело под називом
„Лекари“.
Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СУБНОР-А ВРШАЦ И ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ОДРЖАНА

ПРОМОЦИЈА КЊИГА ГЕНЕРАЛА
МИЛОША ЂОШАНА

Борачка организација СУБНОР
Вршац и овдашњи Градски музеј
приредили су књижевно веће на коме
су представљене две књиге генерала
Милоша Ђошана “Окупирана земља”
и “Од НАТО агресије до Хашког
трибунала”. Промоцији Ђошанових
књижевних дела присуствовали
су бројни Вршчани, у Конкордији,
прошле седмице.
Генерал Ђошан је, у својим
књигама,
представио
виђење

догађаја из савремене српске и
југословенске историје, на аутентичан
начин, као непосредни учесник и
сведок распада Југославије, почев
од одвајања Словеније до дешавања
на Косову и Метохији и једностраног
проглашавања независности.
Занимљиво је напоменути да
је генерал Ђошан био и хашки
сведок у процесу суђења Слободану
Милошевићу 2004, као и генералу
полиције Властимиру Ђорђевићу,
2010. године.

Књижевно вече генерала Милоша Ђошана

Вршчани на промоцији књига генерала Ђошана

Своју књигу “Од НАТО агресије
до Хашког трибунала” Милош Ђошан
је посветио саборцима који су дали
своје животе, њиховим породицама
које су изгубиле најдраже чланове,
свима који су нас у злу храбрили и
Србима који су остали и данас живе
на Космету.
“Окупирана
земља”
садржи
комбинацију
есеја и
документаристике, која је послужила
аутору да опише сву трагику и

хероизам српског народа у његовој
новијој историји.
На промоцији је био приказан
и краћи филм о НАТО агресији. О
генераловом животу и књигама
говорили су Драгољуб Ђорђевић,
председник борачке организације
СУБНОР Вршац, и пуковници
у
пензији Слободан Јовановић и
Милутин Филиповић.
Ј.Е.
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ДРУЖЕЊЕ СА ПИСЦИМА
ИЗ ХРВАТСКЕ И
СЛОВЕНИЈЕ

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ
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СЛИКА И РЕЧ

Уображеност ништа не кошта, али
ништа и не зарађује
Т. Сухецки

Регионална прича у Салону код Порте

У оквиру пројекта размене писаца и
сталне сарадње Српског књижевног друштва
(СКД) са Хрватским друштвом писаца и
Друштвом словеначких писаца, током трајања
овогодишњег Сајма књига, СКД је угостило
петоро писаца из Хрватске и Словеније.
Књижевници Мирослав Кирин, Габријела
Бабник, Марина Шур Пухловски, Есад Бабачић
и Аида Багић били су гости Салона код Порте.
Након књижевне вечери у просторијама
Српског књижевног друштва, у Француској
7, прошлог уторка, наредног дана хрватски
и словеначки књижевници посетили су
јубиларни 60. Сајам књига. Током трећег дана
боравка у Србији посетили су Вршац, обишли
овдашњи Градски музеј Вршац, а потом су у
Салону код Порте приредили књижевно вече
под називом Књижевни сусрет – регионална
прича.
Модератор
вечери
Вуле
Журић,
писац и председник Српског књижевног
друштва, потрудио се да сусрет буде што
непосреднији, књижевници су казивали своју
поезију и прозу и одговарали на питања
заинтересованих. Гости су посебно били
изненађени претежно младом публиком, те
су желели да буду и поучни, дајући савете
будућим интелектуалцима, ствараоцима. Аида
Багић је истакла да је властито искуство и
грешке које се могу починити у животу нешто
најдрагоценије, најистинитије.
Мирослав Кирин рођен је 1965. у Сиску.
Школовао се у Петрињи и Загребу. На
Филозофском факултету у Загребу дипломирао
енглески језик и књижевност и компаративну
књижевност.Пише и објављује поезију, прозу и
преводе с енглеског језика. Објавио је бројна
дела и добио више признања, од награде
Горан за младе пјеснике, Јутарњег листа за
најбољу прозну књигу, до награде Центра за
књигу Загреб и Града Пазина за збирку пјесама
“Збиљка”.

Марина Шур Пухловски рођена је у Загребу,
1948. Завршила је компаративну књижевност
и филозофију на Филозофском факултету
у Загребу. Пише романе, приповијести,
путописе, пјесме у прози, есеје, те записничку
прозу. Добитник је награде Књижевног круга,
Карловац, 2000.и 2009, Вечерњег листа за
најбољу кратку причу, 2009, Удруге младих
ЕНТЕР и ХКД Лашва, Витез, БиХ, “Зване Чрња”
за најбољу књигу есеја у оквиру Пулских дана
есеја, 2015.
Аида Багић рођена је 1965. у Загребу.
Дипломирала је општу лингвистику и
филозофију на Филозофском факултету у
Загребу и магистрирала политичке знаности
на Свеучилишту Масачусец, САД. Суделовала
је у оснивању феминистичких и мировних
организација, ради као истраживачица и
конзултантица. Поезију и прозу објављивала је
у Модрој ласти, Quorumu, ПроФемини, Зарезу,
Поезији, часописима РЕ и Ријечи, Књигомату,
Вечерњем листу, 3. програму Хрватског радија
и на разним интернетским порталима.
Есад Бабачић рођен је 1965. Студирао
је српскохрватски и словеначки језик на
љубљанском
Филозофском
факултету.
Осамдесетих је био члна новоталасног бенда
Виа Офензива. Објавио је песничке збирке:
Диван, Кити се не напихујејо, Black Jack, Ветер
в жилах, Ангел с сцуфаними крили, Малему
боксарју, Кавала.
Габријела Бабник је рођена 1979, у Гепингену,
у Немачкој. Студије књижевности и теорије
завршила је на љубљанском Филозофском
факултету 2005, а магистрирала пет година
касније на теми модерног нигеријског романа.
За роман „Сушна доба“ добила је Стритарјеву
награду и била номинована за Европску
награду за књижевност. Живи у Љубљани.
Њена позната прозна дела су: Кожа из
бомбажа, В високи трави, Сушна доба.
Ј.Е.

VIN

PING

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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Доделом награда најбољим учесницима 23.
Фестивала класике, у суботу увече, званично
је завршена “Вршачка позоришна јесен”. У
такмичарском делу било је седам представа, а
одлуком жирија епитет најбоље понео је комад
„Казимир и Каролина“ Едена Фон Хорвата,
у режији Снежане Тришић и у извођењу
београдског Атељеа 212.
Фестивалски жири, у саставу Бранислава
Лијешевић, председница, Божидар Калезић
и Мирослав Мики Радоњић, ову своју одлуку
образложио је речима:“ „Казимир и Каролина“
импресионира у сваком појединачном
сегменту. Експресиван глумачки израз, ефектна
и функционална сценографија, инвентивна и
маштовита редитељска решења омогућила су
кореспонденцију са савременим тренутком.
Инсценација Хорватовог текста отелотворује
свевремене цивилизацијске феномене.“
Снежана Тришић добила је награду за
најбољу режију за представе „Казимир и
Каролина“ Атеље 212 Београд и „Носорог“
Народног позоришта Кикинда.
-Снежана Тришић, суверено користећи
редитељски инструментаријум у различитим
жанровско–стилским делима, гради узбудљиве,
сценски убедљиве представе „Казимир и
Каролина“ и „Носорог“, чија се комуникација са
гледаоцем ни једног тренутка не може довести у
питање, наводи се у образложењу фестивалског
жирија.
Добитници глумачких награда овогодишњег
Фестивала позоришне класике јесу: Небојша
Илић
за улогу Ширцингера у представи
„Казимир и Каролина“, Атељеа 212, и Јелена
Ђокић за улогу Каролине у истом позоришном
комаду.
Награда ’’Томислав Пејчић ’’ за најбољег
младог глумца ове године додељена је Павлу
Јеринићу за улогу Дели Јове у представи „Бела
кафа“ Александра Поповића, у режији Милана
Нешковића, у извођењу Народног позоришта
Београд.
Одлуком жирија, Павле Јеринић је, као
млади глумац, неспутаном сценском енергијом
оживео, на свеж и оригиналан начин, Поповићев
лик Дели Јове, који и у 21. веку носи кључне
референце трагичних догађаја наше узбудљиве
соцреалистичке прошлости.
Специјална награда23. Фестивала класике
припала је ансамблу представе „Носорог“,
Ежена Јонеска, у режији Снежане Тришић,
у извођењу глумачког ансамбла Народног
позоришта Кикинда. Награда је додељена „за
упечатљиву колективну глумачку игру, што је
заједно са редитељским решењима тематскоидејни слој Јонесковог комплексног текста
учинила јасном и препознатљивом данашњем
гледаоцу“.
Први пут ове годинемогућност да оцењује
представе имала је и публика. Сваке вечери,
након представа, публика је на листићима
оцењивала изведбу комада. Гласове публике
сакупљао је жири у саставу: др Драгица
Станојловић, председница, Софија Лучић и
Драгана Павлов. Најбољом представом публика
је оценила „Мрешћење шарана“ Александра
Поповића, режија Егон Савин, Народно
позориште Републике Српске Бања Лука са,
4,69. Друго место припало је Стеријиној «Злој
жени» у режији Јована Грујића и у извођењу НП
„Стерија“- 4,59, оцену 4,43 добило је Народно
позориште Кикинда за комад «Носорог», у
режији Снежане Тришић, Нушићев «Палилулски
роман», у режији Егона Савина, Београдског
драмског позоришта оцењено је са 4,37, «Много
вике ни око чега» Виљема Шекспира, у режији
Ане Ђорђевић, Народног позоришта из Сомбора
добило је 4,09 док је најнижом оценом публика
оценила „Казимира и Каролину“, одлуком
жирија победничку представе овогодишњег
Фестивала класике.
У част награђених, ансамбл Народног
позоришта Тузла (БиХ) је извео Стеријину
“Покондирену тикву” у режији Аиде Буквић.
У епилогу Фестивала, у недељу 1. новембра,
изведена је представа за децу“Шарене играрије”
Народног позоришта Тузла, у преподневним
сатима, и увече комад “Плеј Стерија” студената
глуме Акедемије лепих уметности.
Представе овогодишњег 23. Фестивала
класике “Вршачка позоришна јесен” оправдале
су фестивалски слоган „Знакови у лавиринту
времена“.
Ј.Е.
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MAGYAR TÜKÖR

ALEKSANDAR MARTON A VSZL TARTOMÁNYI KÉPVISELŐJE

A kisebbségi jogok
tiszteletben tartása
A

„

Különös figyelmet
fordítunk az
anyanyelven való
oktatáshoz, hivatalos
nyelvhasználathoz,
és tájékoztatáshoz
való jogra.

leksandar Marton Vajdasági Szociáldemokrata
Liga tartományi képviselője a kisebbségi jogok fontosságáról és pártjuk programjában szereplő kiemelt helyéről nyilatkozott lapunknak.
– A VSZL programjában kiemelkedő helyet foglal el a kisebbségi és emberi jogi kérdések, amelyekkel programunk első fejezete is foglalkozik. Utána néztem, hogy mi a
helyzet a többi politikai pártoknál e kérdés tekintetében, és
megállapíthatom, hogy a
kisebbségi pártok kivételével, más pártoknál ezen
kérdések nem szerepelnek
ilyen kiemelkedő helyen.
Véleményem szerint más politikai szervezetek nem foglalkoznak kellőképpen a kisebbségi kérdésekkel, tulajdonképen egy olyan kérdésként kezelik, amelyről a mai
nap illik beszélni és ez ezen a
szinten is marad. És tapasztalataim szerint igen felületesen kezelik ezt a problematikát. A VSZL
arra törekszik,
hogy ezen
jogok ne
csak a pa-

píron létezzenek, hanem a gyakorlatban is megvalósuljanak.
Különös figyelmet fordítunk
az anyanyelven való oktatáshoz, hivatalos nyelvhasználathoz, és tájékoztatáshoz való
jogra. A kisebbségek művelődési életét is kiemelt fontossággal kezeljük.
Városunk területén is ne-

hézségeket tapasztalunk ezen
kérdésekben, különösen az
anyanyelvi oktatás és a hivatalos nyelvhasználat területén.
A hivatalos nyelvhasználathoz
való jog a legnagyobb mértékben a többnyelvű táblák kihelyezésével megáll és olyan
esett, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai hivatalos helyen
használhatják anyanyelvüket,
igen ritkán fordul elő. Az anyanyelven való anyakönyveztetés sorén is a nemzeti közösségekhez tartozó polgárok sűrűn
nehézségekbe ütköznek.
A mi célkitűzésünk, hogy a
nemzeti kisebbségek nyelvén
bárki akadályok nélkül anyanyelvén intézhessen bármilyen hivatalos ügyet, mint
ahogy azt a többségi nemzethez tartozó polgár megteheti,
és azon leszünk, hogy a társadalomban tudatosítsuk, hogy
a nemzeti kisebbségek nem a
szükséges rosszat jelentik, hanem egyenrangú polgárai ennek az országnak- szólt
a VSZL kisebbség
politikájáról
Aleksandar Marton.

A TARTOMÁNYI TITKÁRSÁG TÁMOGATÁSÁVAL

Új utcajelző-táblák
Muzslyán
M

uzslya helyi közösség
tanácsának kezdeményezésére új, kétnyelvű utcajelző-táblákat állítottak
néhány utcabejáratnál. A
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnál
tavaly sikeresen megpályázott eszközök több mint
fele a tervdokumentációk
elkészítésére lett költve, a
megmaradt összegből pedig az ősz elején sikerült a
Tóth István, a Bartók Béla,
a Korvin Ottó, a Szervó Mihály, a Verseci és a Veréb

Zoltán utcák bejáratához a
kétnyelvű utcajelzőket elhelyezni.
A táblák felállítása hamarosan folytatódik,
ugyanis a titkárság újabb,
130 000 dináros támogatást biztosított a munkálatok folytatásához. Ezen kívül a település be-illetve kijáratainál köszöntőtáblákat
fognak elhelyezni, amelyen
a falubeliek magyar, szerb
és angol nyelven fogják üdvözölni a településre érkező látogatókat.
BORBÉLY TIVADAR

A FORRADALOM 59. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK

Ünnepi Műsor a
muzslyai Petőfiben
A

Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület szervezésében október 23-án került sor az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára való
megemlékezésére. A Himnusz eléneklése után az emlékezők a tavaly felavatott
56-os emléktáblánál Lázár-Dékány Verona, a művelődési egyesület alelnöke köszöntötte, majd Molnár-Lábadi Csilla szavalatát követően a jelenlevők
elhelyezték az emlékezés
virágait. Koszorút helyezett
el Magyarország Kormánya
és a Szabadkai Főkonzulátus nevében Andrékó Gábor konzul és munkatársa,
a Magyar Nemzeti Tanács,
a Nagy Imre Társaság muzslyai tagjai, a VMSZ nagybecskereki városi szervezte, a VMSZ muzslyai helyi
szervezete, a muzslyai Pe-

tőfi Sándor MME és Muzslya helyi közösség tanácsa.
A forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére a Mária Neve templomban Golob Feliks - Srečko
plébános, Tratnjek Stanko
és Jelen Janez atyák celebrálásával gyászmisét szolgáltattak, mely után a művelődési egyesület nagytermében „Ne legyen akárhogy” címmel alkalmi műsorra került sor. Sasi Sándor, történelem szakos tanár történelmi visszapillantását követően a műsorban
felléptek a helybeli Szervó
Mihály Általános Iskola tanulói, a művelődési egyesület vegyes kórusa, szavalócsoportja és a Margaréta leánykórus, Muhi Dániel szóló-és népdalénekes, valamint az Atlantic együttes.
A rendezvényt a Magyar
Nemzeti Tanács támogatta.

ELISMERÉS LAPUNK MUNKATÁRSÁNAK PRÉCZ ISTVÁNNAK EGYETLEN HONISMERETI FOLYÓIRATUNK JUBILEUMA ALKALMÁBÓL

Húsz éves a Bácsország honismereti folyóiratunk
A

z egyedüli vajdasági honismereti szemle amely két évtizede jelenik meg azzal a céllal,
hogy megőrizze a múltat a jelenek. Célja, hogy a helytörténészek segítségével megőrizze
múltunkat.
A minap Palicson megünnepelték számos vendég jelenlétében, a lap megjelenésének jeles évfordulóját. Az ünnep alkalmából számos elismeréset is adtak át az arra érdemes
személyeknek és munkatársaknak, helytörténészeknek

közöttük az udvarnoki (rogendorfi) születésű Précz Istvánnak
is. Précz ma nagybecskereki lakos, és rendszeresen publikál
a Bácsországban.

78
fejlécnek a „
tulajdonosa”

Feldolgozta a Nagybecskerek és Zsombolya között egykor közlekedő kis vágányú vasút történetét, majd írt szülőfalujáról, a muzslyai tűzoltókról,
az écskai katolikus templomról.
Meg kell említenem, hogy István 1969 -től foglalkozik hobbiból újságírással, eddig 78 fejlécnek a „tulajdonosa”, vagyis
ennyi újságban jelentek meg
írásai.
Például a Magyar Szó,
Dolgozok, a Hétnap , Bánáti
Újság, valamint a most már

szomszédos horvátországi újságokban mint a Magyar Képes
Újság, Arena, Vikend, valamint
a szarajevói Una, a magyarországi IKSZ folyóirat, a békéscsabai Népújság a temesvári Új Szó
és a Naša reč, az Ausztráliában
megjelenő Magyar Élet hasábjain közölt írásokat szülőföldjének a történelméről. Írásai magyar nyelven kívül szerbül, szlovákul és románul jelentek meg.
Ezenkívül 32 könyv társszerzője.
J.L.

» A megkoszorúzott 56-os emléktábla
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
Продајем трособан стан у
центру Вршца може и замена за
мањи стан. Цена по договору. Тел.
2836-508.
Кућа за продају у Рајачићевој
17, Вршац. Тел. 060/033-90-01.
Продајем кућу у Првомајској
улици, у Вршцу. Тел. 061/624-56-32.
На продају кућа у Вршцу,
Никите Толстоја улица (бивша
Љубљанска). Тел 064/854-69-52.
На продају кућа у Стевана
Немање. Тел. 066/30-50-70.
Продајем кућу у Хероја Пинкија
211. Тел 023-26-49-87.
Продајем воћњак 46 ари и
јункерсов котао за централно
грејање 24 kw. Тел. 833-524.
Кућа на продају Виноградарски
пут 4, брег. Тел. 013/832-501.
На
продају
два
нова
двоипособна стана, 67m2 и 78m2, у
центру, Дворска 3. Тел: 063/684 040
На продају пословни простор,
95m2 , ново, у центру, Дворска
3, изнад Рајфајзен банке. Тел:
063/684 -040
На продају двособан стан
у Павлишу, стан се налази у
стамбеној згради, у центру
села поред амбуланте. Цена по
договору.Тел. 2891-372 и 060/3636-226.
Купујем стан у Новом Саду. Тел.
064- 444-64-10.
Продајем укњижен плац у
Маргитском насељу (Вршац)
300m2, повољно. Тел. 400-121
На
продају
двособан
комплетно реновиран стан од 64
m2. Стан има централно грејање,
две терасе и подрум. Зграда има
лифт. Стеријина улица иза Хотела.
Тел. 064/833-50-62.
На продају старија кућа код
Уче. Тел. 064/833-50-62.
Продајем или изнајмљујем
кућу са двориштем близу центра
Вршца. Тел. 064/800-23-48.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50 и 89
m2) улица Брегалничка 1А. Тел.
063/307-257.
Хитно на продају кућа са
започетим локалом . Цена 50.000
евра, није фиксна. Тeл. 069/51212-04.
Купујем
пољопривредно
земљиште у КО Вршац, на вечито.
Тел. 063/551-403.
На продају нова спратна кућа,
три етажне целине, сваки улаз
посебно. Једна целина 150m2, друга
90 m2 и трећа 90 m2. са три гараже
за 5 аута, централно грејање,
плин, струја, вода, канализација,
телефон, кабловска, интернет.
Парцела 10 ари, све укњижено.
Тел. 064/154-72-98.
На продају викендица 88 m2,
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5
ари плаца. Опремљена, видео

надзор, аларм, демит фасада,
све ограђено. Повољно. Тел.
069/396-19-54.
На продају кућа у Великом
Средишту на 15 ари плаца, кућа
100 m2 и још нус просторије. У
главној улици на лепом месту.
Тел.069/19-54. На продају кућа
на Гудуричком путу 64m2, на
плацу од 41 ара, струја, вода,
виноград, лешник, воћке. Тел.
065/238-44-62.
Продајем кућу у Горанској
улици код „Виле брег“. Тел.
066/955-73-74.
У
Панчеву
код
стоматолошког
факултета
студенткињама
издајем
једнособан стан од 40 m2,
лифт, комплетно опремљен,
телефон,
кабловска,
централно грејање, клима.
Тел. 065/40-11-886.
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици
Југ Богдана, у Вршцу. Тел.
064/2049508 и 830-853
Продајем плац 1100 m2
на вршачком брегу, између
„Славише“ и Куле, грађевинска
зона, вода, струја, телефон,
млад виноград и разно воће.
Тел. 063/551-403.
Кућа на продају или
замена за стан уз доплату,
кућа се налази у улици Другог
октобра 83. Такође, на продају
и плинска пећ. Тел. 2824-042 и
064/51-06-906.
На продају кућа са две
засебне стамбене јединице
(50+80m2) у улици Брегалничка
1а. Тел. 063/307-257.
Продајем или мењам за
стан, викендицу са 7 ари плаца
са воћњаком, на потезу Козлук
(вода, струја). Површина
викенд куће 51 m2 + 40 m2
поткровље + гаража. Тeл.
063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50
m2 две целине, у Југ Богдана,
нова градња, одмах усељива
без улагања. Два ланца земље
потез Јарак и шиваћу машину
„Багат“. Тел. 064/186-52-44.
Продајем викендицу у
Делиблатском песку, код
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја.
Тел. 064/227-48-17 и 013/851066.
Кућа на продају у Вршцу, 2.
октобра 83. Тел. 832-864.
На продају кућа старије
градње у Вршцу, Хероја
Пинкија 72. Тел. 064/144-34-32.
Продајем кућу 160 m2, у
Избишту, на 53 ара плаца. Тел.
869-116 и 063/85-73-135.
На продају плац од 12
ари код фабрике „Моја вода“
у Месићу и плац од 22 ара у
центру Уљме. На оба плаца
вода, струја, плин, телефон и
асфалтни пут. Тел. 064/047-55-

Број
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На продају нов трособан
стан, 70 m2, преко пута
Гимназије (интернет, клима,
интерфон,
кабловска,
паркети...). Тел. 063/869-16-52.
Продајем двособан стан
код Аутобуске станице у
Вршцу, може и намештен.
Цена 25.000 евра, није фиксна.
Тел. 060/0722-005.
Продајем легализовану
викендицу, вода, струја,
40 m2, веранда и плоча за
даље грађење у приземљу.
Код табле „ Трујино насеље“,
поред пута, супер за ловце,
риболовце. Тел. 069/799-853.
Продајем у Панчеву
укњижену кућу- стан 67 m2,
у близини школа, болнице,
Беовоза, аутобуске и центра.
Тел. 063/75-79-722 или 064/1323-663.
На продају кућа 110 m2 у
Иве Андрића 10, Вршац (код
помоћног стадиона) Тeл.
064/411-99-94 и 062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у
Вршцу Вука Караџића 4, 2.
спрат, парно грејање, клима,
телефон. Тел. 852-252 или
064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18.
Тел. 060/494-92-52 или 838915.
Продајем кућу у Павлишу,
Улица С. Стефановића 1А, на
плацу од 5 ари, куће је 150m2
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или
838-915.
На продају кућа на 7 ари
плаца, у Вршцу Страхињића
Бана 6. Тел. 013/806-627 и
013/837-472.
На продају плац од 1.140
m2 у Ловћенској улици и њива
од 61 ари, у потезу Слатина.
Тел. 064/425-29-55.
Продајем или мењам стан
у Новом Саду за стан у Вршцу.
Стан је укњижен, 57 m2, у
новоградњи, на 2. спрату, има
сопствено централно грејање,
близу центра. Тел. 062/611301.
Продајем плац од 797 m2 са
пројектном документацијом и
урађеним темењима. Плац се
налази у Карпатској улици у
Вршцу. Тел. 063/239-690.
Продајем двособан стан
48 m², у Вршцу код језера,
реновиран, грејање ТА и
гас, клима, интернет СББ и
телефон, интерфон и бокс
у згради 12 m². Цена 23.500
евра. Тел. 060/07-22-005.
На продају приземна
кућа од око 80 m² на 8 ари
плаца, у Вршцу, у Улици Живе
Јовановића 13. Вода, струја,
плин, телефонски прикључак.
Тел. 013/806-441.
На продају дворишни
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о
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стан ( двособан и гарсоњера),
поглед на Булевар Жарка
Зрењанина 73/3. Цена по
договору. Хитно!
Купујем око четири хектара
пољопривредног земљишта у
КО Вршац. Тел. 063/551-403.
Купујем гарсоњеру у
згради, у Вршцу. Тел. 062/8177-153.
На продају кућа са
поткровљем од 250 m², са
гаражом и нус просторијама на
плацу од 1000m². Кућа је нова,
сређена, у Вршцу Панонска 54,
могућа замена за стан. Тел.
060/353-41-63.
Купујем гарсоњеру у згради
у Вршцу. Тел. 062/81-77-153.
Продајем кућу у Новом
Козјаку на 14 ари, стамбени
простор 110 m2, струја, вода,
плин, телефон. Без улагања.
Идеално за пензионере. Тел.
013/648-228.
На продају кућа 90m2,
изнад Миленијума, на 390m2
плаца. Тел. 064/127-58-74.
На продају кућа 100 m2,
у Павлишу, Првомајска 12.
Плин, телефон, башта, одмах
усељиваможе и замена за
стан. Тел. 064/357-90-44 и
013/2891-448.
На продају плацеви у
Павлишу (шест плацева сваки
по 1.600 m2) код стадиона,
вода, плин, Тел. 064/357-90-44
и 013/2891-448.
Купујем гарсоњеру у
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.
Хитно продајем једнособан
стан од 40m2 у Београду,
насеље
Борча.
Усељив.
Цена 27.000 евра. Телефон:
0638493348
Продајем кућу у центру
Велике Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица
у
Јабланцима,
воћњак,
виноград, градску воду,
телефон и базен за кишницу.
Легализовано. Погодно за
пчеларе. Тел. 830-416.
Продајем трособни стан од
66 m2, у солитеру, и викендицу
у потезу Широко било на плацу
површине 16 ари. Тел. 063/76759-25.
Продајем или мењам за
једнособан стан викенд кућу у
Козлуку од 100m2, вода, струја
на 7 ари плаца, десна страна,
200 метара од асфалтног пута.
Тел. 831-594.
Продајем плац 1.100m2,
на брегу између „Славише“
и Куле, са водом, телефоном
,струјом, грађевинска зона.
Тел. 063/551-403.
Продајем кућу 102m2
стамбеног простора, у ужем
центру града, на плацу 770 m2.
Кућа је одмах усељива. Тел.
063/87-81-872.
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом,
у Панонској улици, у Вршцу.
Тел. 064/90-30-439.
Купујем гарсоњеру у
Вршцу. Тел. 062/817-71-53.
На
Булевару
Жарка
Зрењанина, дворишни стан на
продају. Тел. 061/152-2976.
На продају нова кућа (70
m2) и стара (70 m2) на плацу од
4,75 ара, у Улици Југ Богдана.
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.
Кућа на продају у Вршцу,
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска
21 или Улица Јоргована 5, са
комфорним станом од 88 m2,
гаражом и оставом у сутерену
од 50 m2, на плацу од 492 m2.
Цена 60.000 евра. Тел. 060/4456-004.
Хитно на продају кућа
(новоградња) са окућницом,
велики плац, амбар, кочине,
50 садница воћа у роду, у
Павлишу. Тел. 013/2891-088.
Купујем стан од 30 m2, у
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-

77-153.
На продају двособан стан,
код зелене пијаце , 61 m2, две
терасе, грејање на плин, и бокс
на тавану. Тел. 064/88-11-001.
Двособан стан на продају
око 60m2, сређен, на Војничком
тргу или замена за мањи уз
доплату. Тел. 061/6065-158.
Купујем гарсоњеру или
стан 30 m2 у згради у Вршцу.
Тел. 062/81-77-153.
Продајем (издајем) стан
30 m2, у Улици Светозара
Милетића 2б, поред Школе
„Вук Караџић“. Тел. 062/282112 или 069/417-28-49.
Продајем нову приземну
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел.
064/120-16-22.
Купујем гарсоњеру или
стан до 30 m2, у Вршцу.Тел.
062/81-77-153.
Продајем
две куће,
две гараже, на плацу 7 ари
са воћњаком и лозиним
шпалирима. Објекти се налазе
на главном путу код ЈАТ-а. Тел.
064/27-17-217.
На продају спратна кућа у
Никите Толстоја, или замена за
стан уз доплату. Кућа је од 120
m2, два купатила, са паркетом
и централнним грејањем. Тел.
060/09-73-975.
Продајем млађи воћњак
5,5 ара са воћарском кућицом
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50
m од пута, погодно за пчеларе.
Тел. 068/420-85-54.
Продајем кућу 115 m2,
реновирану, са централним
грејањем на дрва. Вреди
погледати. Тел. 062/880-51-27.
Продајем стан, 64 m2, уз
стан иде гаража и шупа. Стан
је у улици Степе Степановића
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/2080-790.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Цена по
договору. Тел. 013/807-337 и
061/72-39-359.
На продају кућа и плац
у Великом Средишту. Тел.
013/806-460.
На
продају
део
куће(дворишни стан) око
90 m2, у Жарка Зрењанина.
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и
061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Продајем повољно у
Панчеву (центар) двособну
кућу- стан, са гаражом
(могућност претварања у
стамбени део) укупно 67 m2,
реновирана, са два улаза са
улице у кућу, шупа од 17 m2
. Дужине 13х7,5 m, дебелих
зидова,
печена
цигла.
Власник. Тел. 063/75-79-722 и
604/13-23-663.
Продајем кућу (викендицу)
у Алибунару, агрегат 1500 вати,
мотокултиватор са плугом
и прикључним машинама,
ауто приколицу, хармонику
велтмајстер клавирка и писаћу
машину. Тел. 062/849-66-44
Хитно продајем једнособан
стан у строгом центру
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара. Тел. 21016-40
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Хитно кућа на продају. Тел.
069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m²
у центру (приземље плус
тераса), у Светозара Милетића
2б. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Мењам новију кућу, 200
m², сређена, ( без улагања) са
демит фасадом, за некретнину
у Београду или Панчеву. Тел.

063/89-09-896.
Продајем или мењам
нову спратну кућу, 200m², за
мању некретнину у Вршцу, уз
доплату. Може договор. Тел.
063/89-09-896.
На продају њива - ливада
површине 3/4 ланца на другом
километру пута Марковац
- караула, потез Иберланд Туфа. Погодан за пчеларе.Тел.
013/832 - 442, 063/7263-877
На продају киоск у Вршцу,
код
Дома
пензионера.
Објекат је површине 10
квадратних метара, а могуће
је и премештање на другу
локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5
ари
са
новоизграђеном
виноградарском кућом у
потезу Гудурички пут лева
страна, 2 км од јата. 063/ 7263
- 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена
за стан уз вашу доплату. Кућа
се налази у улици 2. октобра
83.
Једнособан стан од 36 m2,
ул. Никите Толстоја бр. 1, улаз
2/2, цена по договору. Тел. 893116 и 063/85-73-135.
Кућа на продају, 64 m2,
плац 41 ар, струја, вода,
воћњак, виноград, лешници.
Гудурички пут бб, Јанова. Тел.
065/238-44-62.
Старe и нове куће на плацу
од 1.148 m2 угао Краљевића
Марка и Живе Јовановића.
Стара кућа са локалом, нова са
пословним простором, један
власник, цена по договору,
могућа замена за станове. Тел.
820-190 и 064/423-68-11.
Викендицу од 115 m2 са
ранчом, погодно за воћарство,
сточарство и баштованство
код
дрваре
Варница,
ограђено, ново, легализовано,
површине 2.083 m2, могућа
замена за стан. Тел. 820-190 и
064/423-68-11.
Продајем кућу у Новом
Саду, Ветерник, површине
250м2, од тога 70 m2 уређено
за становање са намештајем.
Плац 500м2 додатно башта
500м2. Цена 50.000 евра. Тел.
064/33-33-157.
Продајем кућу са плацем
од 12,5 арa, Бела Црква, ул.
Војске Југославије бр.6, преко
пута главног улаза болнице.
Два трособна стана и локалод
50m2 са купатилом. Тел 064/6484-826.
Продајем нову кућу 200m2,
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена
уз доплату. Сваки договор је
могућ. Тел. 063/89-09-896.
Једнособан
стан,
приземље, 36 m2, ул. Никите
Толстоја бр1, улаз 2/2, цена по
договору. Тел. 893-116 и 063/
85-73-135.
Кућа
на
продају,
површина 800 m2, са великом
баштом , налази се у Другог
октоба 83. Тел. 28-24-853 или
064/51-069-06.
Хитно продајем плац и кућу,
може посебно или заједно. На
почетку Гудуричког пута. Тел.
063/725-49-47.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
У
Београду
издајем
комфоран стан42 m2. у згради.
Тел. 011/61-44-533.
Издајем
комплетно
намештену гарсоњеру на
Војничком тргу. Тел. 064/18650-49 и 064/481-14-53.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру, изнад робне куће, са
централним грејањем. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
дворишну
гарсоњеру са засебним улазом.
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Тел. 064/393-17-17 и 013/931-258.
Издајем једнособан намештен
стан у центру Вршца. Тел. 062/8098-613.
Издаје се локал у Стеријиној
улици број 53, може и продаја. Тел.
837-776 и 064/370-26-05.
Издајем двособан намештен
стан у центру града. Тел. 064/18650-41 и 064/481-14-53.
Издаје се соба за ученице близу
Педагошке школе, има централно
грејање. Тел. 013/834-065 и
064/296-02-85.
Издаје се стан 30 m2 у Мирјеву3,
Звездара, у Бограду, потпуно
намештен и опремљен, нова
зграда (тв, клима, машина за
веш...) близу почетне станице
многих аутобуса, веза са целим
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и
013/ 838-585.
У Панчеву код Стоматолошког
факултета, издајем студентима
једнособан стан 40 m2, комплетно
опремљен, кабловска, телефон,
централно грејање. Тел. 065/4011-886.
Издаје се двособан намештен
стан,
Првомајској улици,
студентима и ученицима. Тел.
063/77-17-350.
Издајем локал 27 m2 у Гаврила
Принципа 50а. Тел. 830-853 и
064/204-95-08.
Издајем стан 30 m2 у Новом Саду,
потпуно намештен у близини
Сајма и Медицинског факултета.
Тел. 060/6519-502.
Издајем трособан стан у
Хемограду. Цена 150 евра, плус
трошкови. Тел. 060/08-36-847.
Издајем једнособан намештен
стан са одвојеним комуналијама.
Тел. 064/35-12-026.
Издајем две одвојене собе са
чајном кухињом и купатилом. Тел.
807-654 и 064/120-13-53.
Издајем стан од 60 m2, први
спрат, празан, М. Обилића 5
Вршац. Тел. 063/340-491.
Издајем собу за самце или
самице са употребом кухиње
и купатила, Призренска улица,
Вршац. Тел 834-678 или 060/04601-11.
Издајем локал у Улици Јаше
Томића број 6, комплетно сређен,
13 квадрата. Тел. 063/87-386-87.
Издајем намештену кућу у
Вршцу, Бихаћка 28, две собе,
трпезарија, кухиња, купатило,
остава, ходник. Тел. 063/347-763.
Издајем двособан стан и собу
са употребом кухиње и купатила,
Вршац, Призренска 39. Тел. 060/0460-111 и 063/353-41-63.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене за
смештај радника самаца са
употребом купатила.Тел. 063/551403.
Издајем пословни простор у
Банатској 4, у Вршцу, површине
50 m2, комплетно опремљен
канцеларијским намештајем. Тел.
062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152-245.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издаје се једнособан, намештен,
стан у Панчеву студентима
стоматологије. Тел. 064 228 98 90.

Издајем двособан, намештен
стан у строгом центру Вршца
који има климу, централно
грејање,
кабловску
са
интернетом, фиксни телефон.
Усељив од 1. јуна. Тел. 061/71805-87.
Издајем
једнособан
намештен стан. Одмах усељив,
Југ Богдана 18. Повољно. Тел.
064/186-65-244.
Издајем
лежаје за
преноћиште групи радника,
самаца, са купатилом. Цена
повољна. Тел. 063/551-403.
Издајем
намештену
гарсоњеру у центру Београда.
Тел. 013/834-324 и 063/77-31585.
Издајем намештен трособан
стан на Војничком тргу (лифт,
клима) Тел. 064/144-33-13.
Издајем стан на Новом
Београду, код Тржног центра
Веро, 33 m2, комплетно
реновиран, опремљен новим
намештајем. Тел. 064/130-8490 (после 16 часова)
Издајем
гарсоњеру
у
близини градског парка. Тел.
013/836-562 и 061/613-91-46.
Стан за издавање. Тел.
064/393-17-17.
Издајем локал у улици Жарка
Зрењанина 89 са намештајем
за апотеку или празан, или
продајем локал 39 м2. Тел.
064/248-72-90 и 064-155-99-40.
Издајем празан стан од
48 m2, на првом спрату, у
згради, преко пута Педагошке
академије, има телефон,
кабловску и климу. Тел.
064/170-98-41.
Студенткињи прве године
права
потребна
мања
гарсоњера или мањи стан у
Београду. Тел. 061/72-81-996.
Издајем кућу са локалом у
Ритишеву, у Улици М. Еминеску
40. Тел. 827-201.
Издајем гаражу код ДДОР-а.
Тел. 28-39-461.
Издајем
једнособан
намештен стан (нова градња)
соба, трпезарија са нишом
и купатило, погодан за
самца - самицу или пар без
деце. цена 80 евра. У улици
Филипа Вишњића 31. Вреди
погледати.064/ 429 - 0614
Студенту у Новом Саду
потребан цимер. Тел. 061/7189-109.
Издаје се стан у Београду,30
m2, опремљен намештајем,
централно грејање. Тел.
061/294-11-63.
За
издавање
кућа
ненамештена, поседује три
собе, предсобље, трпезарију са
нишом, купатило и двориште,
стара градња све адаптирано,
Филипа Вишњића 31, у Вршцу.
Тел. 064/429-06-14.

РАЗНО

Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици или чувала децу.
Тел. 063/159-14-48.
Продајем суве чамове
греде старе 4 године, дужине
8м (12х12 цм). Повољно. Тел.
063/551-403.
Продајем берач кукуруза
Шемпетер еко 3500. Тел.
063/551-403.
Продајем Народни кувар
штампан 1965. год, 900 страна,
BMX турбо бицикл очуван,
стетоскоп комплетан. Тел.
013/831-560.
Продајем „горење“ веш
машину, исправна у одличном
стању, цена 50 евра и „Вирпул“
веш машиму (пере – суши)
цена 80 евра. Тел. 064/429-0614
Продајем усисивач „Кено“,
новијег датума, исправан,
снаге2.400 вати, цена 1.500
дин. Тел. 064/429-06-14.
Продајем
полован

фалцовани
цреп „Мала
Кикинда“ . Цена по договору.
Тел. 806-823.
Продајем
ручно
урађен апарат за варење у
беспрекорном стању, бољи
од фабричког, на монофазну
струју. Тел. 063/275-986
Продајем шатор за
камповање и две вреће
за спавање, повољно. Тел
064/22-76-993 или 013/826-251
Продајем
виолину
Страдиваријус, чехословачке
производње, 4х4. Тел. 063/87386-87.
На продају три кауча,
два мадраца, нови дечији
креветац и стаклене тегле.
Тел. 063/275-986.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи
или породици може и чување
деце. Тел. 063/159-14-42.
Хитно потребан посао у
породици или чување деце.
Тел. 061/205-99-00.
Купујем крмаче од 200 до
300 кг. Тел. 063/846-76-05
Купујем пољопривредно
земљиште у КО Вршац. Тел.
063/551-403.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици, може и чување
деце. Тел. 063/159-14-48.
На продају лежај самац,
комода за постељину и
фотеља потковица. Цена
10.000 динара. Тел. 063/429659.
Продајем нове чамове
греде 12 комада, од 8 метара
(12х12 cm), сушене 4 године
старе. Тел. 063/551-403.
Повољно продајем регал,
два кауча, две фотеље и
бицикл. Тел. 013/400-875 и
063/28-05-99.
Продајем
три
алуминијумска
прозора
(180х0,95 m). Повољно. Тел.
063/88-29-782.
Продајем берач кукуруза
„Сем- потер“ еко 3500. Тел.
063/551-403.
На продају кантар вага
до 500 кг и фасадна цигла
црвена. Тел. 062/144-65-83.
На продају четвороделни
регал, два кауча, две фотеље
и дечји мушки и женски
бицикл. Тел. 013/400-875 и
063/28-05-99.
Хитно потребна жена за
помоћ у кући старијој женској
особи, у Избишту. Тел. 064/39062-76.
Жена средњих година
чувала бих децу и помагала
у кућним пословима старијој
особи. Тел. 064/511-88-82.
На продају: столови и
столице, троседи и фотеље,
брачни кревети, кревети,
плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет,
храстова врата, дрвени
прозори бунарска пумпа и
ауто приколица. Тел. 063/266096
Продајем писаћи сто
(дрвени) тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5
kw очувана, са точковима.
Цена повољна. Тел. 805-911 и
060/08-05-911
Продајем
дечији
креветац, колица за бебе
Чико, беби седиште за ауто,
носиљку за бебе. Мало
коришћено,
повољно.
064/598-3898
На продају дечији бицикл
са помоћним точковима.
064/598-3898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно.
064/598-3898
Продајем 10 буради за
нафту од 200 л. Цена 800
динара комад. Тел. 063/281236.
Продајем кауч и две

фотеље, 2 замрзивача (по 30
евра), неисправан крупач (50
евра), мотор томос неисправан
(100 еура)метална врата и
прозор (100 евра), два кревета
и душек ( по 20 евра), судоперу,
врата, прозоре по (10 евра).
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.
Чувала бих старију женску
особу. Тел. 013/805-142 и
063/8779-525.
Продајем
класичну
гитару, телевизор у боји
и веш машину. Повољно.
Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку за
форд ескорд караван 1,6 , 1998.
година. Тел. 060/845-00-69.
Продајем огревно дрво:
буква, багрем и храст. Цена
3.700 динара. Достава на кућну
адресу. Тел. 062/856-70-56.
На продају кауч са две
фотеље,боја кајсије, цена
12.000 и лежај цена 8.000. Тел.
063/429-569.
Продајем
повољна
метална гаражна врата, у
одличном стању, димензија
230х200, цена по договору,
зидне фототапет, нов, мотив
плаже са палмом, димензије
368х254 цм. Тел. 063/356-776.
Повољно продајем кауч
са две фотеље, четвороделни
регал, више бицикала, два
плинска бојлера за купатило.
Тел. 063/28-05-99.
Продајем
вертикалну
расхладну витрину и два
ланца земље потез Јарак и
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.
Продајем писаћи сто од
дрвета. Тел. 060/843-50-97.
Продајем ТА пећ, 3,5 kw, са
точковима. Повољно.Тел. 805911 и 060/08-05-911.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или

породици а може и чување
деце. Тел. 063/159-14-48.
Озбиљној
породици
потребна особа за бригу о
детету (8 година). Пожељно
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506
-6464
На продају топилица 2х4,5
кг заједно са сталком за топлу
депилацију063/ 7263 - 877
На продају два двоседа,
два телевизора, нова угаона
гарнитура. Повољно.013/809
- 099
Продајем
регал
са
сточићем.063/280 - 599,
013/832 - 493
На продају: чамац од
фиберпласта дужине 3,10
метарау одличном стању,
лаган, 60-так кг, пента елвин
- руде (белгијска), 2 клипа,
4 коња, у ок стању. Веома
повољно.064/ 429 - 0614
На продају црвена фасадна
цигла и кантар – вага Може
замена за огревно дрво. Тел.
064/5118-882.
На продају две електричне
грејалице
(плафоњерке),
инфрацрвено
грејање
„Николајин“ Русија, еколошка,
без прашине, буке, греје као
сунчани зраци. Цена по комаду
је 8.000,00. Тел. 065/33-55-343.
Радим ситне кућне поправке.
Цена повољна. Тел. 062/538838 и 063/292-177
Чувала бих старију женску
особу или помагала у кућним
пословима. Тел. 062/538-838 и
063/292-177
За продају две веш машине
Горење и ЕИ Ниш. Исправне.
Тел 064/429-06-14.
Продајем пластични чамац од
фибер пласта, 3,10 м дужине,
добар. Тел 064/429-06-14.

Продајем три женска бицикла
(2 пони, 1 тркачки) по цени
2.000. потпуно исправни. Тел.
064/186-52-44.
Продајем термоакумулациону
пећ 3,5 kw, нова, некоришћена.
Тел. 013/805-936.
Продајем ТА пећ „Магнохром“,
нова, некоришћена. Тел.
013/805-936.

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

Продајем Ладу караван,
офарбана, мотор и гуме
одличане, тек регистрована.
Може и замена за разно. Тел.
063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д.
Тел. 065/835-82-50.
Продајем
југо
55
регистрован у солидноим
стању. Тел. 062/880-51-27.
Продаје се BMW 320 I
возило у беспрекорном стању,
караван, са BRC – атестиран
ауто гас, 2007. годиште,
2.000 cm³ ,160.000 км, фул
опрема, технички преглед
7/2015, директна куповина
од
власника
(немачке
таблице). Тел. 064/07-66-093,
michaelgulik@web.de
На продају опел кадет
суза, 1986. годиште, 1300
кубика, на бензин и гас, атест
за гас важи до 16.05.2018.
регистрован до 26.11.2015.
Цена 250 евра.Тел. 063/311079.
Продајем ауто - приколицу
нерегистровану 064/ 577 2597

У суботу 7. новембра 2015. године, навршава се 40 тужних дана
откако са нама није

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

Био си најбољи супруг, тата и деда на свету и остаћеш
заувек у нашим мислима и срцима.
На градском гробљу у суботу у 11 часова даваћемо помен.
Твоји најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, син
Златко, унука Лена, унук Иван, снаја Данијела, зет Бранислав,
рођаци и пријатељи.

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 6. новембар 2015.

Вршац је недавно прославио 71. годину од ослобођења у Другом светском рату. Тим поводом, “Вршачка кула” ће у наредним бројевима објављивати
делове из књиге “Вршац у слободи”.

Посвећено сенима синова
ГРАДА ВРШЦА
и синова братског
СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА
палим за
ОСЛОБОЂЕЊЕ
народа
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Синдикални покрет почео је у
Вршцу пре 40 година, 1905. са циљем
да се заштите основна радничка права.
Овај покрет угушен је 1914. године
светским ратом, када су све синдикалне
организације на територији Аустроугарске распуштене.
После 1919. године, организовање
радника на синдикалној основи
почело је да јача, и оно је ухватило
јаког корена. У Вршцу је у то време
било зачлањено преко 1600 радника,
са малим бројем намештеника. Овако
организоване подружнице имале су
довољно снаге да спроведу у живот
осмочасовно радно време, нормирање
плата као и функционисање паритетне
комисије. То је трајало све до 1927.
године, када је економска криза почела
да утиче на даљи развој синдикалног
покрета. Године 1940. све синдикалне
организације у Југославији распуштене
су, а њих је заменио злогласни Југорас,
мрзак сваком раднику.
Цео синдикални покрет од свога
постанка па до престанка 1940. године,
како у Југославији тако исто и у Вршцу
имао је све одлике синдикалних покрета
у целом свету. Он је био борбен у правцу
извојевања, често пута и најосновнијих
права радника на опстанак. У свом
раду синдикалне организације имале
су да се боре са огромним тешкоћама
и шиканама од стране власти. Свака
седница морала је предходно бити
најављена полициским властима, која
је после затим слала свог представника
да се „стара за поредак“. Синдикална
организација била је у полицијском
кавезу, а сваком појединцу претила је
опасност од хапшења и прогоњења.
У
слободној
Демократској
и
Федеративној Југославији, синдикални
покрет добио је нов замах, као што је
добио и нове задатке. Уместо сталне
борбе за остварење, често пута
минималних захтева, који се сматрају
данас као потпуно природни у својој
оправданости (осмочасовно радно
време, или минималне наднице)
Јединствени Синдикат Радника и
Намештеника Југославије, стављају у
задатак свима члановима активни рад на
изградњи земље, учвршћивању народне
власти, на економском и културном
подизању свих њихових чланова.
То је новост у синдикалном покрету и
оно у знатној мери мења улогу синдиката
у државном и друштвеном животу. Тиме
синдикати постају један од главних
и најважнијих чинилаца у државном,
политичком и друштвеном животу.
На тај начин синдикални покрет
сада своју борбеност усмерује једном

РАДНИЦИ
НА ОКУПУ!

конструктивном раду.
Још једна велика новост у
Јединственим
синдикатима
јесте
чињеница, да су у њима окупљени како
физички тако и интелектуални радници,
дакле и сви намештеници и чиновници,
што раније није био случај.
Крајем
јануара
и
почетком
фебруара ове године почели су у
Вршцу да се организују Јединствени
раднички синдикати, групишући се по
подружницима. Од свога оснивања па до
данас, они су у сталном развоју, постали
су значајан фактор у јавном и друштвеном
животу Вршца. Док
је приликом
оснивања Месног синдикалног већа
фебруара било уписано 1.240 чланова у
14 подружница, тај број је сада порастао
на 3.545 у 20 савезних организација са
преко 40 подружница. Већ ова цифра
показује знатни пораст синдикалног
покрета.
Први мај 1945. године био је
импозантна смотра свести и снаге
синдикалиста, како у погледу такмичења
у раду, тако исто и у погледу саме
прославе првомајског празника.
Две недеље пре првог маја отпочело
је по свим подружницама такмичење и
ударнички рад по свим предузећима.
Резултати овог првог оваквог такмичења
у Вршцу били су значајни. Вишак радних
сати како у појединим предузећима тако
исто и по свим подружницама био је
врло велики:
Сама прослава 1. маја, празника
борбе и рада, успела је преко сваког
очекивања. Већ саме припреме за
промајску свечаност показале су са
каквом радошћу радни свет дочекује
свој велики празник, први пут у слободи.
Јавне зграде, фабрике, радионице и
приватне куће окићене су зеленилом,
цвећем, заставама и натписима.
Славолук на Градском тргу, и други на
пространој пољани пред електричном
централом где је подигнута и велика
трибина. Ужурбаност око ових припрема
осећала се у сваком предузећу, у свакој
подружници, код сваког појединца.

Уочи првог маја, пред вече, чланови
свих подружница окупили су се пред
Радничким домом, са заставама,
транспарентима,
лампионима
и
бакљама. У три импозантне поворке,
кличући
слободи,
Народно
–
ослободилачкој
борби,
маршалу
Југославије Титу, братској Совјетској
Русији, и савезницима, чланови су
прошли улицама града, да би се око 8
часова слегли пред Градском кућом.
Првомајска прослава 1945. године,
прва прослава празника борбе и рада
у слободи била је најимпозантнија и
најмасовнија манифестација која се
уопште памти у Вршцу. Учешће преко
12.000 хиљада људи на овој прослави
најбоље је манифестовало свест радних
маса, братство и јединство свих народа
и решеност да се заједничким снагама
раде на изградњи нове државе.
Синдикални покрет у Вршцу, преко
својих подружница и преко Месног
синдикалног већа, наставља своју
делатност. Раднички дом постао је центар
и жариште културног живота радног
света, исто као што су синдикалисте
стожер целокупног друштвеног живота
у Вршцу. Синдикалисте су узели
активног учешћа на свим колективним
радовима: брању кукуруза, обради
винограда, скупљању старог гвожђа. Све
подружнице активно раде и одржавају
редовно своје састанке, у појединим
предузећима.
Поред читаонице која је отворена још
почетком фебруара, Месно синдикално
веће створило је библиотеку која
се стално повећава. Певачки хор
„Абрашевић“ врло је активан и
узима учешћа на свим приредбама.
Секретаријат Месног синдикалног већа
интервенише у свим случакевима када је
потребно.
У
последње
време
Месно
синдикално веће активно се заузима
за склапање колективних уговора
и за избор радничких повереника
у сваком предузећу. У борби за
спровођење максимирања цена сви
се чланови синдиката активно залажу,
онемогућујући несавесну шпекулацију
пиљара и црноберзијанаца.
Прелаз са режиског рада на акордни
рад у многим предузећима у Вршцу
исто је тако један значајни прилог
синдиката за изградњу земље путем
повећања производње. Даља делатност
синдикалиста у Вршцу јесте стварање
радних група које одлазе у поједина села
вршачког среза ради помоћи друговима
сељацима.
Преглед појединих подружница
и број чланова који ниже износимо
најбоље показују напредак синдикалног
покрета у Вршцу.
По савезима синдикална организација
изгледа овако:

1.
Металци имају месни одбор
који сачињавају три подружнице и то:
Подружница електричне централе,
подружница
среске
машинске
пољопривредне станице и подружница
Државне фабрике „Сајдл“. Укупан број
чланова је 186.
2.
Железничари имају месни
одбор који сачињавају три подружнице:
подружница ложионице, подружница
VIII секције за одржавање пруге и
подружница железничке станице Вршац.
Укупан број чланова 559.
3.
Дрводељци имају мес. одб. који
сачињавају две подружнице: укупан број
чланова је 96.
4.
Пољопривредни радници имају
пет подружница које се територијално
поклапају
са рејонима
Народног
Фронта. Укупан број чланова је 1.200.
5.
Радници исхране имају своју
подружницу у којој има 135 чланова.
6.
Текстилци и кројачи имају
месни одбопр и сачињавају две
подружнице: задруга и приватни. Укупан
број чланова је 86.
7.
Кожари имају месни одбор који
сачињавају две подружнице: Кожарско
прерађивачка и Обућарска задруга.
Укупан број чланова 77.
8.
Просветни радници имају
месни одбор који сачињавају пет
подружница: Подружница професора
гимназије,
подружница
учитеља
основне школе, подружница глумаца,
подружница професора Учитељске
школе и подружница горњи и доњи срес
пољопривредне школе. Укупан број
чланова 218.
9.
Здравствени радници имају
подружницу која броји 104.
10. Пoштари
имају
своју
подружницу која броји 78 чланова.
11. Службеници
финансиске
струке имају своју подружницу која
броји 97 чланова.
12. Службеници
Управе
пољопривредних народних добара
имају месни одбор који сачињавају три
подружнице: Водна задруга, Технички
одељак, Срески народни одбор. Укупан
број чланова199.
13. Правосудни
службеници
имају месни одбор који сачињавају
две подружнице: подружница Среског
народног суда и подружница Среског
народног одбора. Укупан број чланова је
66.
14. Грађевинари имају месни
одбор који сачињавају две подружнице:
подружница Каменолома и подружница
грађевинских радника. Укупан број
чланова је 259.
15. Штампари немају довољан број,
тј 15, да би могли основати подружницу.
Због тога имају платише са 14 чланова.
16. Банкарци имају месни одбор
са четири подружнице: банкарску,
фотографску, приватних намештеника и
трговачких помоћника.
17. Угоститељи: Месни одбор
са две подружнице и то : конобара и
музичара. Број чланова 84.
18. Хемичари са 30 чланова.
19. Бербери са 42 члана.
20. Комуналци са 187 чланова
За непуних осам месеци рада, још
такорећи у повоју, синдикални покрет у
Вршцу дао је значајне резултате. Његова
делатност повећава се сваким даном
а његов допринос у обнови земље
заначајније и видан.

МАМЕ И БЕБЕ
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„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ
ОСМЕХ
Приликом овонедељне посете
Породилишту Опште болнице Вршац,
репортер „Вршачке куле“ фотографисао је
мајке и њихове бебе. За први осмех радo су
позирале мајке са синовима: Татјана и Марко
Пандуров, Весна и Данило Станков.
A.Б.

Татјана и Марко
Пандуров

Марко Пандуров

Весна и Данило Станков

Данило Станков

ВРШАЧКА КУЛА

1919

БЕБИН ГОВОР ТЕЛА
Има ли лепшег осећаја од држања у наручју тек рођеног
детета? Међутим, ретко када се запитамо колико наше бављење
дететом у том најранијем узрасту има утицаја на развој његових
чула и психомоторни развој у целини?
Још у мајчином стомаку дете је способно да прима и
обрађује надражаје из спољашње средине. Кретање мајке,
контакт са зидовима материце, сисање палца, светлост и звуци...
неки су од стимулуса који у том периоду утичу на формирање и
обликовање централног нервног система.
А касније? Није потребно да будете професионално
квалификовани да бисте открили како се развија ваше дете.
Посматрајте вашу бебу и бавите се њоме.
Пробајте да додирујете бебин образ. Она ће рефлексно да
окреће главицу према вашој руци. Тај рефлекс је природан,
прилагођујући (адаптивни) одговор, који помаже детету у
тражењу хране.
Ставите играчку или прст на бебин длан. Аутоматски ћете
изазвати чврсто затварање њене шаке. То је, такође, рефлексна
активност, која помаже детету да се ухвати за нешто, како не би
пало. Иначе, новорођенче не може да отвори шаку и испружи
прсте, па његове шачице углавном остају затворене у првим
месецима живота. Новорођенче показује и одговор на дејство
гравитације. Информација о промени положаја главе у односу
на труп долази преко унутрашњег уха.

Због тога, ако се положај главе нагло промени, на пример,
када глава пада уназад, долази до реакције целог тела. Дете
нагло шири руке и ноге, а потом их скупља, као да би желело да
се за нешто ухвати. То је у медицини познато као Моро рефлекс
- у ствари је еволутивни рефлекс који виђамо и код животиња, а
неопходан је за опстанак.
Када дете држимо на рамену, приметићемо како покушава
на кратко да подигне главу. И ово се дешава под утицајем
гравитације, која делује на одређене делове нервног система, а
они шаљу информацију мишићима врата да подигну главу.
Временом се ови адаптивни одговори развијају, па ће дете
моћи да одигне главу од подлоге, а насупрот гравитацији - када
га поставите да лежи на стомаку.
Свака мајка брзо научи да држање и љуљање детета помаже
да се оно смири. Ритмични покрети љуљања такође имају
веома важну улогу у организацији и сазревању централног
нервног система.
Зато је и додир који мајка остварује са дететом веома важан
чинилац за сазревање његовог централног нервног система и
успостављање везе између маме и бебе.
Једномесечно дете не успева да диференцира компликоване
облике или контрасте боја, али ипак препознаје лице мајке и
осталих важних особа у његовом животу. Приметићете како
усмерава пажњу када види покрете људи или играчака, и труди
се да их прати - најпре очима, а потом и покретима главе.
На звук звечке или људског гласа, једномесечно дете
ће најпре одговорити смиривањем моторике, а потом и
окретањем главе према извору звука.
Рођењем су развијена и чула укуса и мириса - имају веома
важну улогу у току првог месеца. Сисање је адаптивни одговор,
повезан са овим чулима, и код детета је развијен по рођењу.
Значи, у току првог месеца дете већ развија велики број
различитих адаптивних одговора. Многи од њих се изграђују
још интраутерино, а по рођењу их дете развија као осећај за
гравитацију, покрет и додир.
Све ово је важно знати јер нам дете у том најранијем периоду
говори телом, покретима, па је од великог значаја да умемо да
тумачимо тај говор тела. Оне стимулације које умирују дете и
чине га срећним су добра база за развој чула, као и сопствене
телесне шеме.
Функције се развијају по одређеном редоследу. Код неке
деце ће то бити брже, код неке спорије, али углавном ће
пратити типичне параметре. Због тога није потребно да будете
професионално квалификовани да бисте открили како се код
детета развијају ови процеси.
Посматрајте малишана у спонтаним активностима, али
посматрајте и његове вршњаке. Уочите сличности и разлике.
Извор: Мондо

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 20, број 319, 25. новембар 1994.
Мирко Марјановић, председник Владе Србије, у посети Вршцу

ЧЕСТИТКЕ ЗА ВИЂЕНО

“Вршачки виногради”,
Подрум, Пивара и ВИК
Корпорација
били
су домаћини Мирку
Марјановићу,
челнику
републичке владе и
његовим сарадницима
10.
новембра.
У
разговорима
вођеним
том
приликом
директори
ових
успешних привредних
кућа
предочили
су
премијеру
резултате

рада и указали на
проблеме који их тиште.
По обиласку погона у
којима се производе
врхунска вина, сокови,
пиво
и
чоколада
господин
Марјановић
је изразио задовољство
виђеним истакавши да
ће Влада својим мерама
потпомагати све фирме
које се успешно носе
са бројним недаћама у
окружењу санкција.

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 30, број 572, 3. децембар 2004.
Тања Оморац овековечила историју Уљме

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА УЉМАНИКА

Захваљујући
великом
ентузијазму
и
дугогодишњем преданом
раду
пензионисане
просветне
раднице
Тање Оморац, ускоро
из штампе треба да
се
појави
капитална
књига
“Енциклопедија
уљманика”, о богатом
друштвеном, привредном
и културном животу

највећег села вршачке
општине.
По
неким
подацима које је ауторка
овог дела пронашла у
Матици српској у Новом
саду, Хуљан, како се
некада звало ово место,
старије је од Вршца.
Настало је 1459. године.
Уљма је некада било
општинско место имало је
и свој суд.

Вршачка кула, Инфо Локал медиа Група, година 40, број 987, 21. новембар 2014.
Млада вршачка уметница представљала Србију на престижном
музичком фестивалу

ЕМИЛИЈА ЂОНИН НА ДЕЧИЈОЈ
ПЕСМИ ЕВРОВИЗИЈЕ

Млада
Вршчанка
Емијила Ђонин, која
је први пут очарала
публику својим музичким
талентом у ТВ емисији
“Ја имам таленат” ,
забележила је још један
успех - десето место
на такмичењу “Дечија
песма
Евровизије
2014”,
одржаном
на
Малти. Млада уметница
наступила је са песмом
“Свет у мојим очима”

. Реч је о балади по
тексту Николе Чутурила,
аранжман и продукција
дело
су
Душана
Алагића, а композитор
је Драган Илић, коме је
помогла сама Емилија.
Композиција је урађена
тако да акценат буде на
изузетним
вокалним
способностима
младе
певачице, па је наступила
без вокалне пратње.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста
као поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљевске 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. Делове
текстова који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављиваћемо на
овој страници у наредним бројевима.

ФРАНЦ АЈЗИНГЕР
Прилог ЗА ИСТОРИЈУ СЛОБОДНОГ
КРАЉЕВСКОГ града Вршца (1)
О постанку имена града Вршца немамо
много поузданих докумената. Краљ Сигисмунд
је 1425. уступио неколико имања српском
деспоту Ђурђу за тврђаву Београд. Једно од
тих имања звало се Vegenye, и неки тврде да
је од тога постао данашњи Вршац. Тачнија ће
бити претпоставка да је Вршац добио своје
име од места “Weers” у области темишвар. Ово
место је краљ Сигисмунд поклонио 1399. неком
Доминику Погану. Наводно је то име за данашњи
Вршац постало од словенске речи “Врх-сац”, али
то је само претпоставка (1).
Време настанка града је непознато. Али
је сигурно да је у петнаестом веку насеље
већ постојало као имање које је припадало
покрајини Темишвар и да је у четвртој години
владавине Владислава II 1494. године, буре вина
из Вршца стајало десет и по дуката.
Пошто Вршац по свом положају никада
није имао стратешку ни политичку важност,
његова историја се губи у историји Баната, али
можемо са сигурношћу тврдити да ни ово место
није поштеђено тегоба и патњи као и остали
делови Баната. Немам намеру да напишем
овде историју Баната, хтео бих само да наведем
неколико историјских података о граду који је
тек у новије време постао познатији.
Многи од ових историјских података заснивају
се на легендама, тако да је тешко утврдити
истину. По првим подацима о постојању овог
града становништво се састојалоод Срба, Влаха
и Мађара. Срби су крајем четрнаестог века
овде, као и у целој покрајини темеш, потражили
уточиште, од свирепости султана Бајазита.
Власи се сматрају потомцима етничке групе
(1)
Ајзингер у свом раду упркос
чињеницама које говоре о српском

коју је цар Трајан довео из Италије, да би их
после победе над Децебалом, населио овде у
бившој Дакији.
О присутности Мађара говори околност да је
Банат од 1000 до 1552. године био стално под
владавином Мађара и да је прво име града било
мађарско. За попуњавање великог раздобља од
петнаестог века до новијег времена наведимо
неколико цртица и једну легенду. Тридесетог
јула 1552. године, погинуо је храбри бранилац
Темишвара Стефан Лошонци и цели крај је пао
под власт Турака. У то време спомиње се и
Вршац, као утврђени град. Коју улогу је овај град
играо у тим несретним борбама против Турака
не може се утврдити. Морамо претпоставити
да је кула, која сада као рушевина стоји на
истоименом брегу, сазидана већ у вековима
пре него што су Турци заузели Банат. То доказује
и потпуно непостојање турских зграда у њеној
околини.
Максимилијан и Селим II су 1568. године
склопили осмогодишње примирје. Хасан-паша
је постао беглербег у темишвару, а над Вршцем
је исто стајао један бег. осмог јула 1595. године,
маршал Батори и Ђорђе Борбељ ослободили су
Вршац и околину од Турака, али 1616. године,
је Габријел Бетлен морао опет све да преда
беглербегу Мохамед-паши.
Последице турске окупације су познате:
многи од Влаха и Срба који су овде били
настањени побегли су. Становништво овог краја
знатно се смањило. Остатак је за време сто
шездесет четворогодишње владавине Турака
потпуно уназађен и осиромашен.

пореклу града заступа угарску државну
политику и настоји да докаже мађарско
порекло града, иако се може говорити

само о мађарској владавини над овим
крајевима.

Криштоф Бауман - Прилози за хронику Вршца (17)
1860.
- Од 18. до 21. априла
одржано је саветовање под
председништвом
државноекономског саветника Хибера
о исушивању алибунарсковршачког рита.
- 13. маја свечано је
посвећено
протестантско
гробље.
- 14. маја пре подне, у 10 сати
избило је при температури
од 24 степена Р (31 Ц) снажно
невреме са градом изнад
такозваних
јановерских
и
мајданских
винограда,
које не само да је уништило
младе ластаре, него је уопште
страховито
опустошило
винограде.
- 22. маја ове године
изабран је господин Волић за
градоначелника града Вршца,
а 1. и 2. октобра извршена
је примопредаја службених
послова и полагање заклетве.
- 9. маја посвећене су заставе
овдашње
Узорне-главне

школе. (Musterhautshule).
- 14. јуна свечано је
положен камен темељац новој
римокатоличкој парохијалној
цркви.
- 4. октобра отпутовао
је у Темишвар ц. к. градски
секретар за привреду бивши
градоначелник
господин
Александар Стојачковић.
- Царском одлуком од
27. децембра ове године
прописано
је
поново
присаједињење
Баната
и
Војводине
Угарском
краљевству.
-Према
службеним
подацима у 1860. години,
рођено је 418 римокатоличке
деце, а 78 пара је венчано, док
је 454 особа умрло.
1861.
- На ванредној седници
овдашњег
Магистрата
и
општинског савета, одржаној
12. јануара, поднесена је
оставка оба ова тела са

закључком да на основу члана
23. закона из 1848. наставе да
извршавају обе своје функције
до завршетка реизборности.
- 31. јануара одржан је
раскошан бал братимљења
у сали “Код угарске круне”,
а у част улажења Баната у
угарско краљевство. Oвај
бал је почаствовао својим
присуством нови обергешпан
темишварског
комитета
господин
Дамаскин
фон
Ремети. На балу се прославио
славни виртуоз на виолини
господин Едуард Ремењи.
- 10. фебруара господин
Андреас Фриц отворио је
овдашњи парни млин.
- 10. децембра испитана
су одређена вршачка вина
у великој сали за седнице
градске куће ради слања на
светску изложбу у Лондон.
- у току 1861. године рођено
је 396 римокатоличке деце,
144 пара је венчано, 370 особа
умрло.
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ТАЈНЕ
ХРАНЕ
Прим. др мед. Душан Живић

КАМИЛИЦА
И чај и лек

Верује се да води порекло из Египта,
где су је називали цветом бога сунца.
Њено латинско име у преводу значи
мајка.
Камилица је једногодишња зељаста биљка, величине од 10 до 50 цм,
с разгранатом стабљиком и уским,
перасто раздељеним листовима. На
врху су смештени мирисни цветови, у
средини жути, оивичени белим латицама. Расте на пољима, уз путеве, на
запуштеном и неплодном земљишту,
на местима изложеним сунцу. Распрострањена је у Европи и Азији. Цвета
од априла до септембра. Прикупља
се лети, када се беру само цветови без
петељки и суше, раширени на платну,
на топлим и сувим местима, заклоњеним од сунца (као што је таван). Камилица се суши да из ње не би изветрила
лековита етарска уља. У лековите сврхе употребљавају се најчешће осушени цветови и листови. Користи се као
додатак јелима, за припрему чајева,
инхалације, за добијање етеричних
уља, за купке и облоге.
Сматра се једним од најстаријих
народних лекова. За лековитост камилице одговорно је пре свега њено
етарско уље и његов главни састојак
азулен. Остале садржане материје
само допуњују дејство етарског уља.
Активна материја азулен је угљоводоник који настаје приликом дестилације, кувањем чаја. Зато је лековито
најделотворнији, свеже скуван, јак чај.
У разним препаратима камилице азулен се брзо губи. Поред етарског уља
заступљени су још танини, гликозиди,
горке материје, смоле, умбелиферол.
Од витамина садржи Б1, Б2 и Б3, а од
минерала: калцијум, гвожђе, магне-

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

DOO

KeramikA
Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

зијум, селен и цинк. Камилица спречава упалне процесе. Благо опушта глатке мишиће па помаже при варењу, у
отклањању грчева и смањењу болова
у трбуху. Смирује оштећену и надражену кожу. Користи се за испирање
очију, чак и малој деци јер делује
против бактерија, гљивица и вируса.
Може бити корисна у лечењу чира
на желуцу. Камилица је традиционални народни лек за стомачне тегобе.
Саветује се за смирење нервне напетости и несанице. Користи се за испирање упала, оједа, рана и опекотина
коже и слузокоже. Улази у састав чајева против грчева новорођенчади. У
комбинацији с наном и матичњаком,
помаже код стомачних проблема.
Примењује се у облику капи и облога
код упала ока. Удисање испарења чаја
(инхалација) може помоћи код кијавице, инфекција и алергијских тегоба
дисајних путева и синуса. Испирање
уста топлим чајем препоручује се код
упала грла и десни. У саставу је масти
и чепића за хемороиде. Коси даје сјај
те улази у састав шампона и козметичких препарата за негу коже.
Ако се одлучите да сами берете
камилицу, узимајте само оне биљке
за које сте потпуно сигурни. Може
се наћи у скоро свакој продавници
или апотеци у кесицама или расутом
стању – ринфузи. Чува се на сувим и
тамним местима.
Уз јело као зачин, у топлом чају као
напитак и лек, као облог или мирисна
купка, увек је добро дошла.
www.dijetazivic.com
Другу књигу ТАЈНА ХРАНЕ 2 можете
поручити ако позовете: 021/63-67-693
или 063/526-780.
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ПОСЛЕ 12. КОЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА ВРШАЦ И ДАЉЕ БЕЗ ПОБЕДЕ

ИМА ЛИ СВЕТЛА НА КРАЈУ ТУНЕЛА?

Раднички (НП) 1:0 Раднички (Ш)
Банат 1:0 Борац (С)
Дунав 4:1 Железничар
Оџаци 2:0 Раднички (СМ)
Слога 1:0 Вршац
Цемент 1:1 Бачка 1901
Долина 2:2 Омладинац
Сента 2:1 ТСЦ

СЛОГА (ТЕМЕРИН) - ВРШАЦ 1:0 (1:0)

ТАБЕЛА
1 Оџаци
12 8 3 1 20 6 +14
2 Раднички (НП) 12 7 2 3 13 11 +2
3 Бачка 1901
12 5 5 2 16 11 +5
4 Раднички (СМ) 12 5 5 2 16 14 +2
5 Дунав
12 5 4 3 18 11 +7
6 Омладинац
12 4 7 1 14 9 +5
7 ТСЦ 		
12 6 1 5 10 9 +1
8 Сента 		
12 4 5 3 12 11 +1
9 Цемент
12 4 4 4 16 14 +2
10 Раднички (Ш) 12 4 4 4 10 10 0
11 Слога
12 4 4 4 15 16 -1
12 Железничар 12 3 3 6 14 19 -5
13 Борац (С)
12 3 2 7 14 15 -1
14 Долина
12 2 4 6 9 16 -7
15 Банат
12 2 3 7 7 16 -9
16 Вршац
12 0 4 8 5 21 -1

27
23
20
20
19
19
19
17
16
16
16
12
11
10
9
6

Пораз Вршчана у Темерину потврдио
је да се један од најстаријих војвођанских
лигаша налази у кризи какву не памте ни
најстарији овдашњи љубитељи фудбала.
Не толико због мршавог бодовног салда,
нити због хроничне неефикасности. Није
чак у питању ни то што је одбрана Вршца
примила највише голова у лиги нити то
што су играчи овог тима добили највише
црвених картона. Ради се о томеда је
руководство клуба, који се финансира
искључиво из општинског буџета,
почело да делује конспиративно, или да
буде јасније, у потпуној тајности је, не зна
се тачно када, одржало дуго очекивану и
дуго најављивану Изборну скупштину
клуба. Како сазнајемо, на том скупу
је разрешена дужности Радна група
која је водила клуб од оставке бившег
председника Уроша Предића, а изабран

је нови председник, доскорашњи шеф
Радне групе, Миодраг Миша Бранков.
Питање је због чега том догађају није
смео да присуствује ниједан вршачки
локални медиј, јер, како сазнајемо,
ниједан новинар није био присутан
у Трећој сали Градске куће. Чак и да
је све било урађено коректно према
статуту клуба, да је читава изборна
процедура спроведена без грешке,
јавност има право да сумња у намере
Скупштине Фудбалског клуба Вршац јер
због чега би онда све било обавијено
велом тајне? Ипак, надамо се да ће нови
председник ФК Вршац, ускоро на овим
страницама образложити свој програм
рада који је предочио скупштинарима
и да ће спортска јавност коначно имати
прилику да сазна план за опоравак овог Лоша серија: Бранко Савић (ФК Вршац)
фудбалског колектива.

ВРШЧАНИ СПРЕТНИЈИ У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ПОЛЕТ 1:0 (0:0)

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 12. кола
ЖАК 1:0 Будућност
Славиа 1:1 Козара
Раднички (К) 1:1 Раднички (С)
Вршац Унитед 1:0 Полет
Пролетер (БК) 1:1 Јединство (БК)
Јединство (НБ) 1:2 Раднички Зрењанин
Слобода 0:1 Црвена звезда (РС)
Слога 2:1 Младост (Л)

ТАБЕЛА
1 Раднички Зр 12 11 0 1 37 9 +28 33
2 Козара
12 8 2 2 23 7 +16 26
3 Јединство (БК) 12 7 2 3 29 16 +13 23
4 Будућност
12 7 1 4 20 15 +5 22
5 Славиа
12 6 1 5 31 20 +11 19
6 Јединство (НБ) 12 6 1 5 19 16 +3 19
7 Слобода
12 6 0 6 25 21 +4 18
8 ЖАК 		
12 5 2 5 14 14 0 17
9 Раднички (С) 12 5 2 5 16 18 -2 17
10 Слога
12 5 1 6 17 17 0
16
11 Вш Унитед 12 4 1 7 16 25 -9 13
12 Полет
12 4 1 7 15 33 -18 13
13 Младост (Л) 12 4 0 8 17 29 -12 12
14 Раднички (К) 12 3 2 7 9 22 -13 11
15 Прол. (БК)
12 2 4 6 9 26 -17 10
16 Ц. звезда (РС) 12 3 0 9 10 19 -9 9

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА
ПАНЧЕВО
Резултати 12. колa
Партизан (У) 1:3 БАК
Владимировац 0:3 Војводина
Вултурул 0:0 Борац (С)
Црвена звезда 2:1 Партизан (Г)
Слога (БНС) 2:1 Југославија
Будућност (А) 4:1 Јединство Стевић
Динамо 1945 1:0 Младост (О)

Добри познаваоци прилика у банатској
зони Војвођанске лиге нису очекивали
спектакуларан фудбал у комшијском дербију
између Вршац јунајтеда и избиштанског
Полета, свесни да ниједан од ривала није
у блиставој форми. Због тога нису били
разочарани после борбене и тврде утакмице,
у којој су јачи нерви и спортска срећа
одлучили коначан исход. Вршчани су били
спретнији, срећнији и богатији за голгетерску
инспирацију млађаног Дарка Балога који је
постигао победеоносни погодак и свој тим
подигао на позицију са које се ипак боље
види безбедна зона средине табеле. По
пропозицијама такмичења из лиге испадају
две послењепласиране екипе, али с обзиром
на то да ће коначан број тимова који ће се на
крају сезоне преселити у нижи ранг зависити
од расплета у Српској лиги Војводина, та

безбедна зона може бити много удаљенија
него што се чини. Тренутно пет банатских
клубова заузимају последњих пет места на
табели српске лиге Војводина (Железничар
Панчево, Борац Сакуле,Долина Падина,
Банат Зрењанин, Вршац) , што значи да би у
случају да се сада заврши та лига, из Банатске
зоне испало чак пет тимова. То заоштрава
борбу за опстанак, а имајући у виду да је лига
изједначенија него икад, јасно је да ће за голи
живот стрепети више од десет лигаша. Много
тога ће бити јасније до краја јесени. У наредном
колу Избиштане чека још један комшијски
дерби, на свом терену против пландиштанске
Слоге, осокољене победом над Младости
из Лукићева. Вршац јунајтед очекује тешко
гостовање Радничком у Сутјесци, од кога су
прошле сезоне поражени два пута.

Струковна организација фудбалских
судија Вршца одржала је Изборну скупштину.
за новог председника реизабран је Драган
Милошевић, за потпредседника изабран је
Зоран Богданов, док су чланови Извршног
одбора Марјан Сарка, Благоје Мијајловић
и Дејан Петровић. Удружење судија броји
54 члана, а Скупштина има 19 делегата. У
раду Изборне скупштине учествовало је 15
делегата. Струковна организација фудбалских
судија Вршца, у односу на број становника
и заступљеност судија на највишим
ранговима, налази се међу најуспешнијим
организацијама у Србији. Милошевић је,
иначе, посматрач прве категорије, тренутно
на листи Српске лиге група Војводина. Посао
му је да контролише учинак судија и да ради
на њиховом унапређењу. Извештаје подноси
Фудбалском Савезу Србије. Такође, као
комесар на Првој подручној лиги Панчева
одређује где ће ко да суди. Да би се сагледала
озбиљност рада судијске организације у
Вршцу треба истаћи и да Дејан Сантрач суди

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Победа враћа самопоуздање: Урош
Ракић (Вршац јунајтед)

МИЛОШЕВИЋУ НОВИ МАНДАТ

у првој групи судија Суперлиге и
председник је Фудбалског савеза
подручја Панчево, Дејан Поточан
је у Елит групи махача и на листи
је интернационалних судија,
Зоран Богданов је комесар Друге
футсал лиге Србије, а Александар
Стојаковић је контролор на
Војвођанској лиги исток. Двоје
вршачких судија је на Српској
лиги група војводина, пет на
Војвођанској лиги група исток, чак
14 перспективних судија на Првој
подручној лиги Панчева и 10 на
Другој подручној лиги Панчева,
што је убедљиво највише од свих
савеза који сачињавају подручје.

ФУ ТС А Л
ВРШЧАНИ ПРОПУСТИЛИ ШАНСУ ДА ТРИЈУМФУЈУ У ДЕРБИЈУ

ТАБЕЛА
1Динамо 1945 12 11 1
2Младост (О)
12 9 1
3Војводина
11 7 2
4Будућност (А) 12 6 3
5Слога (БНС)
11 6 1
6Вултурул
11 5 3
7Црвена звезда 11 5 1
8Партизан (У) 11 5 0
9Борац (С)
11 3 5
10БАК		
11 3 4
11Јед. Стевић 11 3 3
12Младост (В) 11 2 1
13Влад.		
11 2 1
14Југославија 11 2 0
15Партизан (Г) 11 1 2
16Раднички (Б) 0
0 0

0
2
2
3
4
3
5
6
3
4
5
8
8
9
8
0

34
28
23
21
19
18
16
15
14
13
12
7
7
6
5
0

ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН СЕ ИЗМИГОЉИО ИЗ МИЛЕНИЈУМА

Стрелци: Радуловић, Оровић и Лукач за
Форум, Пековић, Марјановић и Лазетић за
Летећи Холанђанин
ФОРУМ: Морарију, Радуловић, Лукач,
Николић, Рашић, Вуксановић, Јанковић,
М. Богдановић, Оровић, Везмар, Н.
Богдановић, Анђелковић, Борковић
ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН: Ђуровић,
Бодоњи, Пековић, Ђукић, Покрајац,
Маринковић, Перовић, Марјанац, Лазетић,
Штробоја, Лабовић, Јањић
Меч првопласираних тимова Друге
лиге Војводина својом неизвесношћу је
у потпуности оправдао епитет дербија.

ФОРУМ - ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН 3:3 (3:2)
Оба тима су уложила максимум напора и
показали велику жељу да дођу до победе,
а нерешен исход је тренутно најреалнији
однос снага ривала. Вршчани су за нијансу
били ближи тријумфу, водили су са голом
разлике после првих двадесет минута игре,
али у наставку нису успели да сачувају
предност. Кључни тренутак утакмице било
је искључење голмана Форума Еуђена
Мораријуа у 23. минуту, гости су период
када су имали играча више искористили
и постигли изједначујући погодак. Треба
рећи и то да је судија Радојичић из Инђије
у том 23. минуту мирне душе могао да

искључи и некога из редова Врбашана,
јер је читава клупа гостију ушла у терен
када су се покошкали Морарију и играч
Летећег Холанђанина Лабовић. Форумаше
очекује овог викенда нови дерби, у суботу
у Миленијум стиже новосадска Тврђава а
меч почиње у 18 часова.
Резултати 5. кола: Тврђава - Викинг 2:3,
Хајдук - Танго 3:1, Апа Футсал - Телеп 8:0,
Србобран - Кикинда 5:2
Табела: 1. Форум 13, 2. Летећи
Холанђанин 13, 3. Тврђава 10, 4. Хајдук 8,
5. Апа Футсал 7, 6. Србобран 6, 7. Танго 4, 8.
Викинг 4, 9. Кикинда 3, 10. Телеп 2.
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ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У 6. КОЛУ КЛС

ВРАТОЛОМИЈА ГВОЗДИЋЕВИХ ЛАВОВА
БЕОВУК - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 82:89 (29:11, 16:25, 14:22, 23:31)

Кошаркашки Вршца Свислајон
су на тешком гостовању Беовуку у
Београду од губитника прерасли
у победника, јер су успели да
од -24 поена дођу до +12 и тако
извојевају други тријумф заредом
у гостима. У неизвесној утакмици
славили су резултатом 89:82, а у 15.
минуту утакмице било је 38:14 за
домаћина. Вршчани су после лошег
старта самопоуздање стекли са три
везане тројке Симовића, Јеремића
и Рибшкића и на тај начин ухватили
резултатски
прикључак.
Друго
полувреме је у потпуности припало
вршачким кошаркашима. Играли су
још сигурније и чвршће него у другој
четвртини, што им је у 29. минуту
донело прво вођство на мечу (56:55).
Захваљујући прецизном шуту за три
поена њихова предност се повећала
и на највиших +12 (78:66, 36. мин),
која им је, уз све напоре Беовука да
их у томе осујете, осигурало вредну
победу.

Један од најзаслужнијих за овај
тријумф био је Младен Јеремић, који
је постигао 28 поена (10/5 за три), док
је Рајко Кљајевић додао 16. Андрија
Симовић је имао дабл-дабл учинак
од 14 поена и 10 скокова, Филип
Думић је постигао 12 поена, а Бојан
Давидовац 11 поена и 9 скокова.
У петак у Миленијуму, пред
тв камерама у 18 часова, ВРшац
Свислајон дочекује екипу Смедерева.
Резултати 6. кола: Смедерево Јагодина 97:67, Младост - Константин
79:71, Тамиш - Борац 48:61, ОКК
Београд - Спартак 101:74, Напредак
Рубин - Слога 62:48, ФМП - Војводина
Србијагас 106:66
Рабела: 1. ФМП 12, 2. Борац 11, 3.
Смедерево 11, 4. Константин 10, 5.
ОКК Београд 9, 6. Вршац Свислајон
9, 7. Напредак Рубин 9, 8. Слога 9, 9.
Војводина Србијагас 9, 10. Беовук
8, 11. Тамиш 8, 12. Младост 6, 13.
Спартак 6, 14. Јагодина 6 бодова.

Повратак у врх: Филип Думић (Вршац Свислајон)

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – ШУМАДИЈА 65:57 (8:9, 19:18, 14:12, 24:18)

Заслужено до славља: кошаркашице Вршца Свислајон
играчица сусрета са 21 Новосадска ЖКА 64:52,
поеном.
Радивој Кораћ - Спартак
У
наредном
колу 66:47, Раднички - Врбас
Вршчанке се састају са Медела 66:61, Краљево Студентом из Ниша.
Бор 80:37.
Резултати
4.
кола:
Табела: 1. Радивој Кораћ
Војводина
Студент 8, 2. Црвена звезда 7, 3.
92:75, Црвена звезда - Раднички 7, 4. Војводина 7,

5. Краљево 6, 6. Шумадија
6, 7. Вршац Свислајон
6, 8. Спартак 6, 9. Врбас
Медела 5, 10. Студент 5, 11.
Новосадска ЖКА 5, 12. Бор
4 бода.

ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ ПРВИ ПРВЕНСТВЕНИ ПОРАЗ У 8. КОЛУ ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

УМОР СТИГАО МЛАДОСТ
СИВАЦ - МЛАДОСТ 35:24 (15:9)

минута ухваћен прикључак
(28:24). Ипак, то је било све
што су Вршчани могли на
овом мечу, јер је финиш
припао домаћину који
је серијом 7:0 потврдио
заслужену победу.
Младост у наредном
колу
дочекује
екипу
Војводе Степе, меч у
Миленијуму игра се у
суботу са почетком у 18
часова.
Резултати
8.
кола:
Раднички (Ш) - Раднички
(ЈТ) 35:29, Кљајићево Младост (Б.Јарак) 26:34,

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК СЕНИОРКЕ 3.
КОЛО

ПОРАЗ БАНАТА
КРАЈИШНИК - БАНАТ
3:1 (22:25, 25:13, 25:15, 25:19)
Резултати 3. кола: Кикинда
- Житиште 3:0, Раднички - МД
Зрењанин (2) 2:3, Херцеговина Волејстарс 3:0, Пролетер - Клек
Србијашуме (2) 0:3
Табела: 1. Клек Србијашуме
(2) 8, 2. МД Зрењанин (2) 8, 3.
Херцеговина 6, 4. Крајишник 6, 5.
Житиште 5, 6. Раднички 5, 7. Банат
4, 8. Кикинда 3, 9. Пролетер 0, 10.
Волејстарс 0 бодова.

Р У КО М Е Т

утакмице, када су за четири
минута Вршчани примили
чак седам голова а при том
не постигавши ниједан.
До 22. минута Младост је
била у резултатском егалу
(8:8), али је у финишу првог
полувремена уследио пад
у игри, што је домаћин
искористио да се одвоји
на 6 голова разлике (15:9).
У другом полувремену
Младост је наставила са
лошом игром, домаћин је
у 42. минуту имао десет
голова предности (22:12),
да би у последњих десет

ВРШЧАНКЕ НА
ДНУ
Резултати 3. кола: Рума Јединство 2 1:3, Одбојка 013 Омладинац 1:3, Врбас - Жабаљ
Волеј 3:1, Итон Срем темпо 2 Спартак 2 одложено
Табела: 1. Јединство (2) 9, 2.
Омладинац 6, 3. Итон Срем Темпо
(2) 5, 4. Младост 5, 5. Спартак (2) 4,
Жабаљ Волеј 4, 7. Одбојка 013 3,
8. Рума 3, 9. Врбас 3, 10. Вршац 0
бодова.

ИНЕС БОШЊИЋ ВОДИЛА ДО ПОБЕДЕ

Рукометаше Младости
је стигао умор од играња
на два фронта, првенству
Друге војвођанске лиге
и Купу Србије, па су
доживели и први неуспех.
После велике борбе у куп
утакмици са Динамом, коју
је супер Б лигаш добио у
неизвесној
завршници,
Вршчани су цех платили
убедљивим поразом у
Сивцу. Младост је била
ослабљена, без Бегениша,
Јоловића
и
тренера
Каракаша, што се осетило
нарочито
у
финишу

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР СЕНИОРКЕ 3. КОЛО

ВРШАЦ - МЛАДОСТ
0:3 (14:25, 16:25, 17:25)

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ОСТВАРИЛЕ НОВИ ТРИЈУМФ У 4. КОЛО ПРВЕ ЛИГЕ

Изабранице
тренера
Данијеле Ризвић нису
пружиле
блиставу
игру против борбених
Крагујевчанки, али су
захваљујући
изузетном
залагању и борбености
успеле да остваре другу
победу
ове
сезоне.
Вршчанке су у последњем
периоду сломиле отпор
борбених Крагујевчанки
које су се три четвртине
претиле да ће однети плен
из Миленијума. У томе их је
спречио тандем Бошњић
– Мандић чија је сарадња
била нерешива енигма за
одбрану Шумадије. Инес
Бошњић је пружила можда
и најбољу партију откако
носи дрес вршачког клуба
и са била је најефикаснија

2323

Срем - Црвенка 2 40:25,
Војвода Степа - Беочин
28:17, Потисје Плетекс Нова Пазова 32:30, Хајдук
- Славија 20:29
Табела: 1. Срем 15, 2.
Славија 12, 3. Младост 12,
4. Сивац 12, 5. Младост ТСК
10, 6. Потисје Плетекс 10, 7.
Нова Пазова 7, 8. Војвода
Степа 6, 9. Хајдук 6, 10.
Црвенка 6, 11. Раднички
(Ш) 5, 12. Раднички (ЈТ) 5,
13. Беочин 4, 14. Кљајићево
2 бода.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК СЕНИОРИ 3.
КОЛО

ТРИЈУМФ
ВРШЧАНА У
ТУРИЈИ
МЛАДОСТ - БАНАТ
0:3 (18:25, 12:25, 13:25)

Резултати 3. кола: Кикинда
- Бечеј (2) 3:0, Сириг - Клек
Србијашуме (2) 3:0, Борац (2) Итон Срем Темпо (2) одложено,
Словен слободан
Табела: 1. Кикинда 9, 2. Сириг 6,
3. Банат 6, 4. Младост 6, 5. Борац
(2) 5, 6. Словен 1, 7. Срем Итон 0,
8. Бечеј (2) 0, 9. Клек Србијашуме
(2) 0 бодова.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов
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