ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 25. март 2016.

11

БРОЈ

1057
ПЕТАК, 25. март 2016.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLI

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

фото : ТОВ

ВИНОФЕСТ 2016 – СВЕТСКИ, А НАШ

ДАРОВИ ЗА МАЛУ АНИТУ, ПРВУ ВРШАЧКУ БЕБУ У 2016.
ГОДИНИ

фото: Ј.Е.

фото: Ј.Е.

стр. 12.-13.

ИНТЕРВЈУ:
стр.2.

ЖИВОЈИН ПЕТРОВИЋ
стр. 6. и 7.

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 25. март 2016.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЕТИО ПРВУ БЕБУ РОЂЕНУ У ОВОЈ ГОДИНИ

ДАРОВИ И ЗЛАТНИК ЗА МАЛУ АНИТУ
Представници власти, градоначелник Чедомир Живковић и
чланови Градског већа мр Владимир Станојев и Велизар Вемић обишли
су породицу мале Аните Стојаковић, прве бебе рођене у 2016. години,
у вршачком породилишту. Госте су дочекали Анитини родитељи Тања
Вукмиров и Далибор Стојаковић и захвалили се на даровима.
-

Градоначелник у посети првој беби у 2016.
Задовољство ми је да, као и сваке године, обиђемо породицу и маму
која је донела на свет прву бебу у вршачком породилишту, у 2016.
години, рекао је Живковић. Тати Далибору и мами Тањи честитам на
рођењу ове лепе девојчице Аните, њиховог првог детета, а надам се
да ће бити још деце у овој породици. Ми смо дошли да им пожелимо
све најбоље у име Града Вршца и да им мало помогнемо скромним
поклонима. Желео бих да пошаљем поруку нашим грађанима да треба
да имамо што више деце, мислим да млади људи имају перспективу
и будућност у овом граду и да Град Вршац са 55.000 становника у
наредних десетак година треба да повећа број грађана.
Живковић се захвалио Златари „Боби“, која годинама у назад прати
ову акцију локалне власти.
Ми се захваљујемо представницима локалне самоуправе на
овим поклонима, много сте нас обрадовали, рекла је Анитина мама
Тања. Желим да се захвалим и Залатари „Боби“ на златнику, Анита ће
имати лепу успомену када одрасте.
Душица Бранков Жикић уручила је златник малој Анити и додала:
Желим да честитам срећним родитељима на овој слаткој
девојчици, у име Златаре „Боби“, да пожелим да наш град у овој години
има још много овако лепих девојчица. Захваљујем градској власти на
једном својеврсном партнерству које имамо у оквиру ове лепе акције,
да и наредних година додељујемо златник бебама које се буду рађале
прве у вршачком породилишту.
Представници градске власти поклонили су девојчици Анити
дарове у вредности од 50.000 динара.

Пуне руке поклона за малу Аниту
Анита Стојаковић је прва беба у 2016. години у Општини Вршац.
Рођена је у петак, 1. јануара, у 10,45 часова. Била је тешка 2.750 грама, а
дуга 50 цм. Анита је до данас израсла у лепу и напредну девојчицу.
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

МИЛУЦУ ЖИВКОВ, ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА

РЕФЕРЕНДУМ И ИЗБОРИ
ЗАЈЕДНО

Вршчани ће се највероватније за увођење
самодоприноса за здравство, образовање,
улице и тротоаре изјашњавати референдумом
који ће бити одржан заједно са изборима, 24.
априла. Комисија за спровођење поступка за
непосредно изјашњавање грађана о увођењу
самодоприноса обавила је разговоре са
Републичком изборном комисијом (РИК) и
практично добила „зелено светло“. Остало је
да се проследи захтев у писаној форми на који
ће РИК одговорити.
Како је Комисија имала сазнања да је
у одређеним општинама дошло до враћања
самодоприноса грађанима зато што није
донет на законит начин, одлучили смо да
то урадимо путем референдума како буџет
кад тад не би имао проблема са враћањем
средстава грађанима који су одвајали за
самодопринос, објашњава Милуцу Живков,
председник Комисије за спровођење поступка
за непосредно изјашњавање грађана о
увођењу самодоприноса за здравство,
образовање, путеве и тротоаре у граду Вршцу.
Када смо однели документацију републичким
надлежним органима, они су нам рекли да
можемо да спроведемо изјашњавање грађана
како смо прво хтели, обиласком од куће
до куће. Међутим, нисмо добили никакав
писани доказ о томе, зато смо одлучили да
спроведемо референдум. Сматрамо да је
право време за референдум дан када ће бити
избори, 24. април. Верујемо да ће Републичка
изборна комисија прихватити овај наш захтев.
Према речима Милуцуа, када дођу на гласање
грађани ће моћи да се изјасне и о увођењу
самодоприноса. Све ће бити на истом месту, у
истој просторији. Представници за надгледање

Милуцу Живков: Изјашњавање за самодопринос
референдумом

спровођења референдума за самодопринос
биће за посебним столом, имаће свој
материјал, гласачке листиће, гласачку кутију.
Они неће имати никакве директне везе са
политичким изборима и представницима
странака који прате регуларност избора.
Чланови Комисије, представници локалне
власти, здравствених и образовних установа
одржали су бројне трибине по градским и
сеоским месним заједницама и детаљно
упознали грађане о томе како су употребљена
средства садашњег самодоприноса, шта је
све урађено и спроведено. Вршчанима и
мештанима насељених места предочено
је како ће бити искоришћена средства од
самодоприноса за здравство, школство,
путеве и тротоаре, који треба да се
усвоји. Самодопринос је био главни извор
финансирања свих инвестиција реализованих
током протекле четири године у овдашњим
здравственим установама, школама, уличној
инфраструктури.
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

ВЕЛИЗАР ВЕМИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ:

1,75 МИЛИОНА ДИНАРА ПОДРШКА
НЕВЛАДИНОМ СЕКТОРУ

Ресор за социјалну политику Града Вршца завршио
је конкурсну процедуру везану за доделу средстава
подршке пројектима невладиног сектора. Конкурс
је затворен, комисија је размотрила приспеле
пројекте и донела одлуку о додели средстава.
Одобрена су средства по конкурсу у
износу од 1,75 милиона динара за прву половину
2016. године. У складу са правилником, комисија је
све прегледала, стигла су 32 пројекта, наглашава
Велизар Вемић, члан Градског већа задужен
за социјална питања. Невладин сектор био је
овог пута позван да конкурише за програме
који су друштвено одговорни у пољу социјалне
заштите, за програме из просвете и за инклузивно
образовање. Средства су уједначена према свим
невладиним организацијама, табела је истакнута на
сајту 18. марта, градоначелник је потписао уговоре
и очекујем у наредном периоду сукцесивно
потписивање уговора од стране корисника,
одобрење и пребацивање средстава на рачуне у
складу са могућностима извршења буџета.
Коментаришући квалитет приспелих пројеката и
количину одобрених средстава, Вемић каже:
Има веома квалитетних пројеката,
има и делова који иду за финансирање сталних
активности. На добром смо путу да омогућимо
особама које су са највећим степеном оштећења,
инвалидитета, односно глувима и наглувима да,
у склопу локалне самоуправе запослимо тумача
знаковног језика, тако бисмо поступили по једном
од веома битних закона у социјалноој заштити,
донетог прошле године. На тај начин бисмо тим
особама омогућили комуникацију у свим деловима
локалне самоуправе, полиције, судства, болнице...
С обзиром на то да има доста социо-хуманитарних

Велизар Вемић, члан Градског већа за социјалну политику
невладиних организација, а износ који се делио
није био велики, задовољан сам расподелом.
Ове године износ је 3,5 милиона динара, 500.000
динара више него у 2015. Мислим да та средства
могу да одржавају активности тих удружења и
да им помогну да конкуришу код виших нивоа
власти и других фондова за своје пројекте и
друге активности. Задовољан сам активностима
многих од тих удружења, многи су се јавили и
на јавне радове и на конкурсе код Покрајине и
Министарства за рад, запошљавање и социјалну
заштиту, а неки од њихових пројеката подржани
су од стране међународних хуманитарних
организација. Конкретно, мислим на Центар за
права жена, коме смо омогућили склапање уговора
са Центром Миленијум и добијање простора за
активност. Локална самоуправа даје подршку
невладином сектору и мислим да се крећемо у
добром правцу јер та средства, која одвајамо, нису
давање, већ улагање у конкретне пројекте и за
функционисање самих пројектних активности.
Средства за другу половину 2016. године биће
дељена преко конкурса који би требало да буде
расписан у јулу месецу.
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
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ПОСТУПИЋЕМО ПО ОДЛУЦИ УПРАВНОГ СУДА

Последњу реч на неслагање Градске изборне комисије
и Групе грађана „За бољи Вршац“ даће Управни суд у
Београду коме је упућена жалба од стране поменуте групе
Вршчана, једне од представника опозиције у садашњем
сазиву градског парламента. То нам је потврдио и Миодраг
Петровић, заменик Градске изборне комисије, и додао да
ће Комисија поступити по одлуци Управног суда. ГГ „За
бољи Вршац“ предала је жалбу након уручивања решења о
одбијању изборне листе од стране Градске изборне комисије.
Ми смо у понедељак, 21. марта, око 10,30 часова
примили допис од Управног суда у коме се тражи да се
изјаснимо на жалбу подносиоца Групе грађана „За бољи
Вршац“ и да доставимо документацију у целости, што смо и
учинили, каже Петровић. Ми смо у законском року, за 6 сати
послали тражену документацију. Уставни суд даће коначну
одлуку на коју нико нема право жалбе, а рок је 48 сати.
До момента закључења овог броја „Вршачке куле“ решење
Управног суда из Београда није стигло, а о догађајима који
су претходили доношењу решења о одбијању листе Групе
грађана „За бољи Вршац“ Петровић је рекао:
Градска изборна комисија запримила је листу и
документацију Групе грађана „За бољи Вршац“ 11. марта,
у 21,10 часова. Већ тада је уочено да недостаје споразум
о удруживању грађана, који се мора приложити уз листу
одборника и то им је усмено речено, као и да споразум
треба да доставе у року од 24 часа. Касније смо установили
да је фалило још једно држављанство, било је старије од
6 месеци, фалиле су 3 потврде о изборним правима за
предложене одборнике и листа није била усклађена према
родној равноправности. Сутрадан, 12. марта у 12 сати
одржали смо седницу и писмено им наложили да, у року
од 48 сати, доставе споразум и ускладе листу са родном
равноправношћу, јер су остале недостатке исправили.
Истог дана, пар сати касније, доставили су нам усклађену
листу и споразум о удруживању групе грађана, оверен

од нотара у Пландишту. Комисија је истог дана заседала и
закључила да је споразум начињен након што је предата
изборна листа. Листа је предата 11. марта, у 21,10 часова, а
споразум је сачињен истог дана нешто после 22 сата, што
није у складу са регулативом како је Републичка изборна
комисија прописала, упутством о спровођењу избора за
народне посланике, члан 33, као и Законом о локалним
изборима, по којима смо ми поступили. Споразум је имао
још једну мањкавост, није садржао назив изборне листе.
Комисија је, након свега тога, донела закључак о одбијању
проглашења изборне листе Групе грађана „За бољи Вршац“
уз образложење да је споразум закључен након изборних
радњи, а то је прикупљање потписа и предаја изборне
листе. Ми смо тада направили грешку у поуци о правном
Миодраг Петровић, заменик председника Градске изборне комисије
леку и написали да се против тог решења може приложити
жалба Управном суду у року од 48 сати. Испоставило се да
то није било исправно, јер је Суд заузео став да је та жалба
2000. до данас. Мислим да није постојала никаква намера,
преурањена јер се прво улаже приговор Комисији, а касније,
тенденција или било шта друго, већ искључива примена
у случају евентуалног одбијања, иде жалба Управном суду.
закона и прописа који регулишу спровођење избора по
Управни суд је дозволио да у року од 24 сата ГГ „За бољи
којима Комисија мора да поступа. Спор је, нажалост, настао,
Вршац“ преда Комисији приговор на решење о одбијању
велики број грађана је подржао листу ГГ „За бољи Вршац“ и
листе, што су и учинили.
сматрамо да она самим тим има легитимитет да учествује на
Комисија је заседала, разматрала приговор и
изборима, али формално-правно до краја није испоштована
већином гласова донела одлуку да одбије приговор као
процедура и Комисија је тако одлучила. Да ли смо у праву
неоснован и упутила их да имају право жалбе Управном
или не, коначну одлуку даје Суд и на то нико нема право
суду, како су они и поступили, објашњава Петровић. Суд
жалбе.
нам је наложио да доставимо документацију у вези са овим
За изборну листу 45 кандидата за локалне изборе потребно
предметом, што је, како сам већ објаснио, учињено и сада
је 1.350 валидних потписа грађана. Група грађана „За бољи
чекамо одлуку Управног суда и поступићемо по том решењу.
Вршац“ сакупила је више од 1.600 потписа подршке. За
На питање да ли је овакав случај преседан на политичкој
епилог ће се побринути Управни суд у Београду, који ће
сцени Вршца, Петровић је одговорио:
одлучити о исправности досадашњих поступака главних
Заиста није било случајева о одбијању и
актера.
непроглашењу изборне листе. Ова Комисија има један
Ј.Е.
куриозитет да у њеном рад учествује четворо људи који су
Фото: Ј. Ерски
били председници на пет последњих избора у Вршцу, од

БРАНИСЛАВ МАТИЋ, НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА „ЗА БОЉИ ВРШАЦ“:

НЕЗАКОНИТИ ПОКУШАЈИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДА СПРЕЧИ НАШУ КАНДИДАТУРУ
Чланови Групе грађана „За бољи Вршац“ одржали су
конференцију за медије на којој су изнели незадовољство
око дешавања везаних за предају своје изборне листе и
решења Градске изборне комисије о неприхватању ове
листе. Бранислав Матић, носилац листе ГГ„За бољи Вршац“
сматра да је то први случај у историји парламентаризма на
просторима бивше Југославије, не само Србије.
Први пут је једној групацији ускраћено право да
учесвтвује на изборима, а ту част имамо баш ми и да иронија
буде већа право нам је ускраћено 2 пута у 3 дана, нагласио
је Матић. Ми смо предали комплетну документацију и
почела је игра без краја, фалило је једно, друго, треће. Ми
смо све отклањали пре добијања закључка и када више
није имало шта да нам се замери, онда су закључили да је
стварно с наше стране претерано што смо скупили највећи
број потписа у историји, више од 1.600. Они су нашли за
сходно да нас одбију и да нам издају решење о коначном
одбијању, не закључак о отклањању недостатка, применивши
Упутство за кандидовање републичких посланика. Не само
да су промашили тему, јер ово су локални избори, него су
и у упутству дали снагу јачу од закона. Занимљиво је да је
било више уздржаних него оних који су гласали и након
тога издали су нам решење у коме је била погрешна поука о
правном леку и на тај начин су нам ускратили и право жалбе.
Обратили смо се Управном суду, он је закључио да је жалба

Незадовољни чланови Групе грађана „За бољи Вршац“

преурањена и вратио Комисији на поновно одлучивање и
она је поново одлучила исто. Ја сам се прошли пут захвалио
СПС-у што је у њеној режији то урађено и што је поново
вратила енергију и извукла пиштаљке, сирене и напунила
град онако како сте видели. Та енергија траје, ја сам им
захвалан и за то што су поново урадили исто.
О правној страни поменутих поступака говорио је адвокат
Предраг Савић, правни заступник ГГ „За бољи Вршац“
који има двадесетогодишње искуство у раду са изборним
комисијама на свим нивоима и данас је члан Републичке
изборне комисије.
Сасвим сам сигуран да у овој изборној ствари
имамо на делу једно Стаљинистичко непримерено
ограничавање права кандидовања позивањем на један
подзаконски акт, рекао је Савић. Ми смо ратификовали
Европску конвенцију о основним људским слободама и
правима која каже да се уредбом нарочито бирачка, изборна
права не могу ограничавати. Наш Устав то прописује,
као и Закон о избору посланика за Народну скупштину и
Закон о локалним изборима. Ова листа Групе грађана „За
бољи Вршац“ одбијена је у два наврата из разлога што у
свом спразуму о оснивању није написала да та група има
исто име као и назив листе. Значи кажњавају их што нису
написали нешто што је опште познато. Можда би проблем
био да изборна листа носи неки други назив, али она има
исти назив као Група грађана и ови људи су постојали у
вршачком парламенту и радили. Када се анализира зашто
су чланови Градске изборне комисије, њих 7, гласали
против проглашења ове листе, разлоге треба тражити
у чињеници да су ови људи били борци за демократске
промене у Вршцу, жигосали су све незаконитости. У питању
је групација која показује жилавост, истрајност, која је унела
нешто ново у политички живот, своју ведрину, поштење,
идеје. Ту су доктори наука, магистри, угледни привредници,
јавни радници од изузетног интегритета и та је чињеница
очигледно засметала људима који у раду Градске
изборне комисије нису примењивали важећа законска
правила, већ упутство, људи треба да буду правници, а не
представници политичке партије. Овде смо имали на
делу непринципијелну коалицију између СПС-а, ДС-а,
потпомогнути ЛСВ-ом.
Савић је нагласио да је председник Градске изборне
комисије делио ставове ГГ „За бољи Вршац“ и истакао

да је сумњиво незнање појединих чланова Комисије.
Он је додао да су о свему овоме обавестили званичнике
ОЕПС-а, Савета Европе, заступника грађана, повереницу за
равноправност, ЦЕСИД, на десетак хиљада интернет адреса.
Почели смо израду кривичне пријаве због
кривичног дела спречавања кандидовања, предузећемо низ
правних радњи, најавио је адвокат Савић. Уверени смо да
Управни суд не може да донесе никакву другу одлуку осим
да дозволи овој групи грађана да учествују на изборима,
пошто је очигледно да овде у Вршцу, због опструкција, не
можемо добити проглашење листе. Зато ћемо тражити да
то мериторно реши Управни суд, који се до сада у овим
поступцима показао као један независтан, непристрасан
орган који примењује закон, међународне ратификоване
норме које је наша држава признала, као што је Конвенција о
европским слободама и правима. Очекујемо да Управни суд
усвоји ову нашу жалбу, а од надлежних органа, првенствено
Тужилаштва, очекујемо да ревносно приступи испитивању
навода које смо навели у кривичним пријавама, јер заиста
сматрамо да овде има много елемената кривичног дела
спречавања кандидовања.
Др Драгица Станојловић, председник Удружења грађана
„За бољи Вршац“ говорила је о утицају оваквих одлука на
чланове удружења и остале демократски оријентисане
грађане.
Ми никако не можемо да заборавимо 1.600
грађана који су потписали нашу листу, њима је ускраћено
право да одлуче кога ће подржати на изборима, што је исто
велики и хуманитарни преседан по коме, нажалост, наш
град треба да се истакне, баш сада кад смо постали град,
сматра др Станојловић. Долазимо у ситуацију да се Вршац
представи на најнепримеренији начин због неколико људи
који се апсолутно понашају диктаторски и деспотски и
злонамерно праве све ово. Ја се захваљујем свим људима
који су потписали нашу листу и који нам пружају подршку.
Ми нећемо одустати да се изборимо за наше и демократско
право свих које заступамо да изађемо на изборе.
До тренутка закључења овог броја „Вршачке куле“ није
стигао одговор од Управног суда у Београду, који ће донети
решење поменутих несугласица и дешавања око предаје и
неприхватања изборне листе Групе грађана „За бољи Вршац“.
Ј.Е.

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

Фото: Ј. Ерски
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ГРАДСКИ ОДБОР ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ВРШАЦ ПОЗВАО ГРАЂАНЕ:

ГЛАСАЈТЕ ЗА СЕБЕ, ДА ЖИВИМО НОРМАЛНО, ДА ЖИВИМО САД!

На конференцији за медије, одржаној 18. марта,
у страначким просторијама, Општински одбор
Демократске странке у Вршцу поручио је грађанима:
„Гласајте за себе, да живимо нормално, да живимо
сад!“. Др Татјана Вешовић, председница вршачких
демократа, представила је програм странке и, између
осталог, истакла:
Вршцу је потребна локална управа која ће
знати и умети да боље води овај град. Борићемо се да
буџет Града Вршца буде транспарентан и развојни, а не
потрошачки. Градски фондови морају да буду у служби
привреде и развоја села, а не богаћења локалних
моћника. Желимо мање плаћених функционера који
неће глумити министре него бити обични људи у
служби грађана.
Вешовићева је нагласила да су кандидати за
одборнике Демократске странке у Вршцу људи који су
већ остварени у својим професијама и који ће својим
личним и професоналним интегритетом бити гарант да
ће Демократска странка своја обећања испунити.
Образовани, пристојни и вредни људи су
највеће богатство Демократске странке, истакла је

Вршачке демократе спремне за изборну трку
др Вешовић. Ми желимо да мењамо Вршац, да се у
њему живи нормално, да живимо сад, а не да чекамо
неку лепшу будућност која никако да стигне. Вршац је
наш град. Наш град је само наша ствар! Позивам све
суграђане да на предстојећим изборима гласају за
себе, да живимо нормално, да живимо сад!
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

ЧЛАНОВИ ЛИГЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ПРЕДАЛИ МАТЕРИЈАЛ ГРАДСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ

ПРИХВАЋЕНА ЛИСТА ВРШАЧКИХ ЛИГАША

Градска изборна комисија Вршца прихватила је листу
Лиге социјалдемократа Војводине за локалне изборе,
предату у поподневним сатима 21. марта.
Др Срђан Путник, председник Градског одбора ЛСВ
Вршац, истакао је, том приликом, да се на листи
вршачких лигаша налазе стручни, квалитетни и
креативни кандидати и кандидаткиње.
- Лига социјалдемократа Војводине на локалне
изборе излази самостално, нагласио је Путник. Са
предајом листе нисмо журили због унутарстраначких
избора, тако да на ове изборе излазимо са
новим руководством. Тим Градског одбора Лиге
социјалдемократа Војводине у Вршцу максимално
одговорно је започео кампању, а све са циљем да
се постигне што бољи резултат на предстојећим
локалним изборима.
На конференцији за медије, одржаној пар дана
пре предаје изборне листе са кандидатима за
вршачки градски парламент, истакнуто је да Лига
социјалдемократа Војводине на републичким
изборима наступа у оквиру коалиције СДС-ЛДП-ЛСВ,а

Вршачким лигашима прихваћена изборна листа

први на заједничкој листи је Ненад Чанак. Назив
изборне листе је „ЗА БОЉУ СРБИЈУ –СДС-ЛДП-ЛСВ“.
Жеља нам је да у Народној скупштини
Републике Србије своје место има лева,
наднационална, грађанска, антинационалистичка
опција као што је листа СДС-ЛДП-ЛСВ, наглашено
је на конференцији за медије. Познато је да Лига
социјалдемократа Војводине нема исто мишљење
о томе како треба да изгледа положај Војводине
у Србији са Борисом Тадићем и Чедомиром
Јовановићем, али имамо исти вредносни сет када је у
питању то како треба да изгледа пристојна и уређена
Србија. Ми се нисмо ујединили са ЛДП и СДС, него
смо само склопили изборни савез да бисмо заједно
уредили оно што морамо, оно где се не разликујемо
много. Лига није ни за слово променила свој програм,
ни политику.
Представници Градског одбора ЛСВ Вршац нагласили
су, такође, да на републичком нивоу траже савезнике
за улазак у Народну скупштину Републике Србије,
знајући да се у њој решавају многа питања значајна за
Војводину, попут доношења новог Устава, дефинисања
надлежности Војводине и доношења годинама чеканог
Закона о финансирању надлежности АП Војводина.
Они сматрају да је неопходно да ЛСВ има свој
посланички клуб у републичкој Народној скупштини
да би све ово могли да реализују и да би се у њој чуо
глас Војводине.
На покрајинске изборе, као и до сада, Лига
социјалдемократа Војводине иде сама, јер су сви наши
приоритети и сва наша залагања везани за Војводину,
кажу вршачки лигаши.
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

НОВА СТРАНКА НА ВРШАЧКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ

ОСНОВАН ГРАДСКИ ОДБОР РУСКЕ СТРАНКЕ

Вршац је добио још једну странку прошле седмице
на изборној конференцији Градске организације
Руске странке, одржане, 18. марта. Изабрани су
чланови Градског одбора Руске странке Вршац, а за
председника Градског одбора изабрана је Звездана
Вулетић, дипломирани економиста из Вршца.
Конференцији су присуствовали позвани делегати,
али и председник Руске странке Слободан Николић,
потпредседница Милена Павловић и гости из Шапца и
Пожаревца.
Обраћајући се присутнима, потпредседница Руске
странке Милена Павловић је истакла вишевековну,
братску, крвну, верску и културну повезаност руског и
српског народа, као и подршку Србији кроз пресудну
улогу Руске Федерације у УНЕСКУ-у, али и руски „вето“ у
Савету безбедности Уједињених нација.
Председник Руске странке Слободан Николић подсетио
је на циљеве за које се залаже ова странка, а то су:

против уласка
Републике
Србије у
Европску
унију, против
уласка
Републике
Србије у НАТО,
али за улазак
Србије у
Евроазијску
Изабрано руководство Руске станке у Вршцу унију и у
Организацију
за колективну безбедност и сарадњу (ОДКБ).
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

ЗЕЛЕНА ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА ОСНОВАЛА ГРАДСКИ ОДБОР У
ВРШЦУ

ГОРАН ЗДРАВКОВИЋ
ПРЕДСЕДНИК „ЗЕЛЕНИХ“

Зелена еколошка партија – Зелени основала
је Градски одбор у Вршцу и тим поводом упутила
саопштење како би обавестила грађане који желе
да се прикључе њеном раду.
У јеку предизборне кампање, Зелена
еколошка партија – Зелени показује своју снагу,
организованост, ентузијазам и жељу за јачањем
партије, наводи се у саопштењу. Само ширењем
свести наших грађана о важности екологије
можемо победити, тако је у суботу 12.03.2016.
године, Зелена еколошка партија – Зелени постала
снажнија за још једног члана, формиран је Градски
одбор Зелене еколошке партије – Зелени у Вршцу.
За председника Градског одбора Зелене еколошке
партије – Зелени у Вршцу изабран је господин
Горан Здравковић, новоизабраном председнику
честитамо и желимо пуно успеха и среће у раду.
Према саопштењу, присутним члановима
ГО Зелене еколошке партије – Зелени у Вршцу
обратио се потпредседник покрајинског
одбора Синиша Миклош, преневши поздраве
председника партије Дејана Булатовића и
пожелео Градском одбору Вршац среће и успеха у
будућем раду.
Ј.Е.

ВИШЕ ОД 150 ВРШЧАНА УЧЕСТВОВАЛУ У СКУПУ НА
ГРАДСКОМ ТРГУ

ПОДРШКА „АЛЕКСИНОМ
ЗАКОНУ“

У недељу је на Градском тргу у Вршцу одржан
протест подршке под називом “Хоћу Алексин
закон!”, који је окупио више од 150 Вршчана.
Они су се придружили грађанима широм Србије
који се залажу за усвајање „Алексиног закона“.
Протестни скуп организовали су Друштво
српских домаћина Вршац, Група грађана
“Два минута тишине” и као главни иницијатор
породица Симић, која је трагично изгубила
свог петнаестогодишњег члана, сина и брата
Вукашина, смртно страдалог од нешто старијег
малолетника у уличном сукобу пре два месеца на
углу Димитрија Туцовића и Никите Толстоја.
Вукашинова мајка Сандра Симић нагласила је
да је ова акција наставак борбе, њене породице
и пријатеља, против вршњачког насиља, након
“Хода тишине за Вукашина и сву нашу децу” и
“Симпосиона против мржње и насиља“.
- Са нама данас заједно ћуте и у Нишу, Сомбору,
Бачкој Тополи, Бачкој Паланци, Лозници,
Шапцу, Пироту, Зајечару и Новом Саду, рекла је
Симићева. Десет градова Србије је пробуђено,
пробудићемо и друге градове. Данас је први дан
пролећа. На данашњи дан, пре тачно 19 година,
рођен је Алекса Јанковић, дечак из Ниша, који
је због злостављања својих школских другара и
нереаговања институција које се баве заштитом
деце, извршио самоубиство. Од тада је прошло
пет година, а насиље међу децом не јењава, шири
се. Безбедност деце се свела на најминималнију
могућу меру. Нису безбедна нигде, ни у школи,
ни код куће, ни на улици. Последице неадекватне
примене казнених мера, довеле су до Алексиног
самобиства у Нишу, Махировог самоубиства у
Сарајеву, Александровог самоубиства у Новом
Саду, Анђелиног самоубиства у Врњачкој Бањи.
Урадимо нешто. Време је за буђење. Док неки
спавају, страдају нам деца.
Уследила је двоминутна тишина, као протест,
упозорење, подршка усвајању „Алексиног закона“
који треба да донесе мере и заустави вршњачко
насиље које је узело маха скоро у свим местима
широм Србије.
Ј.Е.
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ЖИВОЈИН ПЕТРОВИЋ, ПРОЗНИ ПИСАЦ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 10, број 112, 27. јануар 1984.

УСПЕХ ИНСТРУКТОРА И ПРОИЗВОЂАЧА

После вишегодишњих испитивања у Фабрици
авиона и једрилица „Јастреб“ у Вршцу, почела је серијска
производња нове високо способне једрилице „Вук-Т“.
У наредне две године биће произведено 105 оваквих
летелица а поред аеро-клубова у земљи, за једрилицу
„Вук-Т“ заинтересовани су купци из иностранства. На
иностраном тржишту једрилица ће коштати 12 хиљада
долара.
Напомињемо домаћа једрилица „Вук-Т“ резултат
је сарадње „Јастреба „ и катедре за аеротехнику
Машинског факултета у Београду. Творац је професор
Машинског факултета доктор Томислав Драговић, који је
руководио тимом младих стручњака. Како је у разговору
са новинарима рекао професор Томислав Драговић,
једрилица „Вук-Т“ је израђена у потпуно новој технологији
пластичних маса и при томе су коришћена најбоља светска
искуства. Први пут се у свету на њој примењује технологија
суперкритичног крила, а таква крила знатно побољшавају
економичност перфомансе нове генерације авиона.

Високоспособна једноседна једрилица„Вук-Т“ намењена
је основној и тренажној обуци пилота једриличара у
аеро-клубовима Ваздухопловног савеза Југославје. Њене
високе перформансе омогућиће и постизање највиших
резултата у спортском једриличарству, а у фабрици авиона
и једрилица „Јастреб“ истичу да ће, заједно са Машинским
факултетом, наставити истраживања и ускоро ваља
очекивати нове једрилице из серије „Вук“.
Вршачка кула, година 10, број 112, 27. јануар 1984..

НОВИ ПОГОН СОКОВА У ЈУНУ
На скромној свечаности Десимир Јаковљевић
председник радничког савета Пиваре „Инекс 1. мај“
полагањем камена темељца, обележио је почетак радова
на изградњи производне хале за НОВИ ПОГОН СОКОВА.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЗАПАДНОЕВРОПСКИ МИТОВИ НА
СРПСКИ НАЧИН

Вршчанин
Живојин
Петровић
отиснуо се и запливао у књижевне
воде још као дечак. Његов првенац,
прича „Звездана искушења“, објављена
је у „Вршачкој кули“ октобра 1978,
када је имао 14 година. Инспирише
га западноевропска митологија коју
уграђује у српски миље што је реткост у
нашој књижевности. А, све што је ретко
наилази на неразумевање, подозрење.
Слично зна да буде и са Петровићевим
причама које су већа енигма за
уреднике и неке издавачке куће него за
читаоце, посебно младих генерација,
„жедних“ авантура који су одушевљени
оваквим причама. Друга Петровићева
опсесија је филм који је већ 17 година
његова професија. Ради као уредник
Филмске редакције у Културном центру
Вршац.
Када сте заволели књижевност
и када сте почели да се бавите
писањем?
Могу да кажем на време, од
своје 12. године. До те давне 1976, књига
је код мене била на последњем месту.
Дете у том периоду занима култура
слике, највише се анимира преко слика.
Књига ми је била доступна, али не тако
занимљива, далеко привлачније ми је
било мало текста уз мало слика, него
нека озбиљнија књижевност. Тако је
било док се није појавила библиотека
„Плава птица“. „Црни гусар“ Емилија
Салгарија са илустрацијама први ми
је дошао до руку. Била је то права
авантура и касније, уз остале књиге из
те библиотеке, пожелео сам да и сам
нешто такво створим, али да има ту
неку узбудљиву димензију.
О чему пишете? Шта Вас
инспирише?
Прве приче које сам почео да
пишем биле су авантуристичке, биле
су филмске, почевши од оних мојих
првих јунака, микроорганизама, којима
сам дао нека страна имена. Кренуо
сам од животиња, на крају су дошли
људи. Ја сам све то радио нагонски,
нисам знао да је то књижевност. Желео
сам само да неке слике из своје главе
пренесем на папир. Ти текстови су
давно изгубљени, не знам више ни
сам како је то све изгледало. Али,
захваљујући филмовима, посебно
америчким који имају и данас невиђену
динамику, и таквој врсти литературе, та
динамика транспонована је и остала
у мојој причи. Моје приче, уствари,
нису локалног карактера, не везујем
се за Вршац. Можда има по нешто од
равничарског миљеа. По томе се и
разликујем, отуда кад дам текст, који
је још у настајању, добијам тај придев

напето, као нешто што људи заправо
не препознају. Кад се таква прича
заврши, онда редовно имам проблем
са издавачима, не умеју да препознају
шта је то. Јер, тешка словенска реч,
српска реч, Црњанскога, са именима
попут Валеријан, Наталија, Исидора,
Фиорела... што је средњеевропско
наслеђе, издавач не зна шта је добио.
Летопис Матице Српске ми је објавио
једну српску причу „Презревши
нижње“, али када сам им дао причу
инсирисану Калевалом, финским
народним епом, били су збуњени.
Реакција уредника била је да ја то прво
објавим на финском или енглеском,
па онда да они то преведу. Исто је
било када сам контактирао човека
који преводи са финског на српски.
Моја збирка прича „Орландова бура“,
најближа је Французима, Енглезима,
Немцима, јер је Орландо код њих као
код нас Марко Краљевић. Објављена
је у часопису „Свеске“ у Панчеву.
Ту је уредник схватио шта пишем и
шта ме инспирише. То су, уствари,
западноевропски митови на српски
начин, гледано из српског угла. Када се
наши уредници сретну са насловима
као што су „Јелисијум“, „Орландова
бура“... виде да је то добро написано,
али не знају у коју категорију да
сврстају, доживљавају све то као да сам
ја странац.
Где Ви сврставате своје приче?
Заједничко за све моје приче
је научна фантастика. Оно што ја пишем
није реализам, мада имам и неколико
потпуно реалистичких прича. У мојим
причама су обрађени западноевропски
митови и легенде на један наш српски
начин. Ја се бавим средњеевропским
наслеђем, нордијском митологијом,
кад то пређе у наш лепи српски језик,
људе једноставно збуни, приче су
им чудне. О Јелисијуму, старогрчком
називу за рај, писао је пре мене Милан
Видаковић, са њим се јако кошкао Вук
Караџић, замерао му је да није писао
народним језиком. Не знам да је неко
још ставио Јелисијум у наслов свог
дела сем нас двојице. Мислим да људе
збуњује и то што у мојим поднасловима
има увек и једна музичка категорија:
рондо, рапсодија... Музика је нешто што
ме највише инспирише, Вангелисова
музика посебно.
Шта Вам је прво објављено и
колико је то било мотив да наставите
са писањем?
Ваша новина „Вршачка кула“
објавила ми је, октобра 1978, моју прву
причу „Звездана искушења“, у рубрици
Прозни покушај, имао сам тада 14

година. Драгољуб Ташлић је променио
наслов, име главног јунака, али све
остало је било моје. Ја сам причу
послао званично поштом „Вршачкој
кули“ и био сам врло пријатно
изненађен када ми је моја професорка
рекла да је видела причу у новини. У
19. години изашле су ми две приче у
новосадском „Гласу омладине“, хорор
приче „Фантазам“ и „Демон“. Ја сам се
врло брзо, после 19. године, ослободио
хорора и научне фантастике, дечјих
болести којима подлеже сваки писац.
Неки се никада не ослободе. После су
дошле године лутања, нисам ништа
бравурозно објавио за то доба, до
1990. када је изашла прича „Француска
фурија“, у новосадском студентском
часопису. Прва збирка мојих прича
излази 1994. под називом „Водени жиг“.
Има пет прича, објавио је Петру Крду,
тадашњи уредник Књижевне општине
Вршац. Избор прича направио је
Стеван Радак, мој велики саведовац,
није ми био духовни учитељ. „Водени
жиг “ се допао Душку Копчалићу па је
Иван Андрејевић читао одломке на
радију. Књига је јако заживела међу
млађим генерацијама, сретали су ме на
улици и питали када ће бити још таквих
прича. Моје приче објављиване су у
свој најзначајнијој периодици Србије:
„Летопис Матице Српске“, „Реч“, „Дело“,
„Књижевна реч“... од Ниша, Зрењанина,
Новог Сада, Београда... Имам понуду
од београдског издавача „Пресинг“
за роман „Јелисијум“. Био је у праву
Васа Павковић када ми је рекао да ћу
видети како је много теже објавити
другу него прву књигу. А, имам готову
збирку „Орландова бура“, 4 новеле,
имам роман у настајању „Јелена
Пелин“, савремено дело и језички и
по тематици, иако није чист реализам.
Митско време је помично, растегљиво
и ја сам то искористио, али осетио
сам зов овог времена, који се одвијао
пре свега на језичком плану. Одрекао
сам се својих плусквамперфеката и
перфеката, неког скоро библијског
стила, што рече један мој колега, да бих
се вратио савремености у мери коју
модеран писац може себи да дозволи.
Уз причу сам уденуо и техно еру, пошто
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је реч је о студенткињи која се бави
дизајном ентеријера и којој се дешавају
чудне ствари у животу. Прича је наша,
српска, поднебље је наше, имена су
наша, Јелена Пелин, у почетку је мит
о Светом Ђорђу, равничарском, не
планинском, нашем банатском. Бирам
ретке, необичне, чудне теме, зато имам
мало прича. Не инспирише ме све.
Инспирише ме флуид, она трунчица у
ваздуху.
Ко је од писаца имао најснажнији
утицај на Ваше стваралаштво?
Први
најплодоноснији
утицаји
кренули
су
спонтано
и природно с озбиром на моју
окренутост
западноевропским
митовима. У седамнаестој то је био Џон
Р.Р. Толкин, „Господар прстенова“, онда
сам направио квантни скок са Данилом
Кишом и Добрицом Ћосићем, затим
Борислав Пекић и Милорад Павић. У
мојим причама лајт мотив је онирички
мотив, мотив из снова, сновна
фантастика. За то је неприкосновен
мајстор Павић. Ту су, наравно, и
наши класици, као и Младен Марков,
најбољи Андрићев ученик, добитник
НИН-ове награде. Од светских аутора
ту су Борхес, Маркес и за сва времена
у срцу остаје Умберто Еко. Човек
временом нађе сам свој стил. Придеви
су најопаснија ствар у књижевности,
као жута боја у сликарству, ако се
претера, лако прелази у кич. Придев је
опасан за реченицу, ако не можеш да
га контролишеш. Моје приче уврштене
су у неке књижевне зборнике, у
Кикинди, Ужицу, Београду... Недостаје
ми маркетинг који је данас, у времену
кича, неопходан.
Какав је Ваш књижевни израз?
Мој књижевни израз је пикторалан,
сликовит, тако су рекли они који су се
бавили мојим причама. То је наслеђе од
мог деде по мајци, који је био чувени
Стеван молер, собосликар. Сликао је по
јужном Банату, у питању су конк радови.
Најпознатији су му радови у Избишту и
Уљми, ако је игде ишта данас остало. Тај

мој наглашени пикторални елемент је
генетско наслеђе од деде.
Ви водите порекло из старе
вршачке породице. Које?
Јесте. Рођен сам овде у
Вршцу, 6.априла 1964. Отац ми је био
Александар Петровић, познат као
Даца Пемац. Наш надимак је Пемац,
а мајка Милина ми је девојачко
Станишић, пореклом из Избишта.
Љубав према књигама и слици долази
са мамине стране. Станишићи су
велики читачи. Ја сам јединац. Имам
полусестру, из мајчиног првог брака.
Имам и моје Пемце, браћу Миодрага
и Сашу Петровића, синове мог стрица
Марка. Они су ми најближи род,
били су ми највећа подршка увек у
животу. Живот ме је одвео из Вршца
у Велико Средиште
где тренутно живим
са мајком, али имам
велику жељу да се
вратим у свој родни
град и верујем да ће то
да се догоди.
Имате ли неку
жељу као писац?
И
даље
мислим као сваки
нормалан човек који
се бави нечим што се
третира да је изнад
просека. Желим да
освојим свет. У оном
истом погледу како
је то урадио Умберто
Еко. Ја не желим себе
да поредим, поставио
сам
себи
висок
циљ, дошао сам до
самоспознаје колики
је радијус моје моћи,
када сам на корак до
претенциозности. Е,
ту мораш да станеш.
Поставио сам високе
узоре, јер да су ниски,
био бих још нижи од
њих. Не желим себе
да лажем, јер никада
нисам писао ни са
једном другом жељом
него да освојим свет. То
што ја живим у једном
малом месту, то се не коси с мојим
жељама и не обесхрабрује ме, а никад
није ни била препрека, сви велики
аутори су из малих места. Због оних
који можда ово неће схватити, желим
да кажем да ја врло добро знам кад
сам на корак до претенциозности и тај
корак никад не направим. Нисам ја себе
уверио да сам добар, да су моје приче
светске, оно што сам до сада урадио,
урадио сам жестоко квалитетно, са
намером да, заиста, људе освојим да
читају, да им доживљај буде комплетан.
Ерудиција која постоји у мојим причама
је довољна за сваког ко је „гладан“, али
она није никад претенциозна, ја нисам
у правом смислу речи писац
енциклопедиста, иако су
моји узори такви, Еко, на
пример. Мој епски замах
остао је у краткој форми.
Осим
књижевности,
Ваша љубав је и филм. Он
је и Ваша професија. Како
и од када?
Ја сам велики
филмофил.
Културом
филма бавим се што
студиозније могу у овим
условима. У филмској причи
сам равно 17 година. У
Мултимедијалном центру,
данашњем
Културном
центру, када је поново
отворен биоскоп, имао сам
задатак да пишем филмске
рецензије које су биле
на интернету, а сада су у
блогу КЦ-а. То су прикази,
нису критике. Писао сам
и књижевне рецензије.
Филмском критиком бавио
сам се и раније. Данас

сам уредник Филмске редакције у
КЦ-у, не само особа за контакт са
дистрибутерима. У КЦ-у данас могу да
се погледају филмови које нам нуди
културна Европа, а нису комерцијални
филмови. Пуштали смо филмове
одређеног поднебља, Француска,
Енглеска, биће Холандије, Македонија.
Имамо ревију документарног филма,
изузетно посећену, то су најновија
достигнућа и уметничка остварења.
Имамо и филмску секцију „Ервин
Мареш“, ту пуштамо филмове по
договору са члановима.
Бавите се филмом, писац сте,
да ли сте размишљали о томе да
напишете неки филмски сценарио?
Нисам, али имам жарку жељу
да неко од умних глава дохвати моју
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Радна организација у својој делатности има
производњу сокова од пре 20 година, но како су време
и потребе учиниле своје да је тржиште превазишло
производне могућности и обзиром на расположиве
капацитете и дотрајалост опреме, радни људи су се
нашли пред деликатним задатком: да ли постојећу
производњу угасити или омогућити нови погон и нову
опрему.
Време економске стабилизације са крајње
неповољним условима за инвестирањеи још низ
другихтешкоћа које прате овај колектив нису спречили
радне људе Пиваре да се одлуче за пут инвестирања у
нову фабрику сокова.

Вршачка кула, година 10, број 112, 27. јануар 1984..

ЗИМСКЕ ИГРАРИЈЕ ‘84
У ЗНАКУ ФИЛМА, ПОЗОРИШТА И МУЗИКЕ
Већ традиционално вршачки Дом омладине побринуо
се да време зимског распуста протекне брзо, али и
узбудљиво. Наиме, и ове године одржавају се Зимске
играрије, које су првенствено биле намењене окупљању
и оплемењивању слободног времена младих. Играрије су
биле у знаку филма , позоришта и музике.
Организатори су се потрудили да међу младим
Вршчанима буду реномирани позоришни и драмски
уметници, попут Петра Божовића, Фабијана Шоваговића,
Ружице Сокић, Неде Арнерић ... Такође и оне уметнике,
чије време тек долази: Лепомир Ивковић, Жељка Башић...
Можемо се похвалити , да смо међу првима у
Југославији видели амерички филм „Дан после“. Уједно,
приказивање овог филмског спектакла, послужило је и
као оснивачка скупштина љубитеља научне фантастике.
Гости вечери тада су били др Зоран Живаљевић и Душан
Белча. Током играрија биле су и две в ечери посвећене
филму. На великом екрану смењивале су се цртаћи и

причу, препозна шта је то филмско у
њој и преради у неки сценарио. Јер, оно
што радим за филм је доста захвално.
У сарадњи са професионалним
сценаристом, могао бих да помогнем
као косценариста, али сам не.
У чему је лепота писања?
У амбивалентности. То сам
спознао током година. Амбивалентна
ствар је оно што истовремено волиш
и што ти је тешко, могло би се рећи
да истовремено волиш и мрзиш. То
преливање мукотрпног рада са једне
стране, са лепотом онога што се добије
на крају, је хармонија сваке реченице,
сваке приче коју радим. А, нарочито
задовољство је кад видим смешак,
реакцију на лицу читаоца, кад чујем
поруку која стиже до мене и која је, што
је веома важно, врло искрена. Млади
ме воле као писца, јер им пружам
нешто што је у књижевности ретко
видети, то је та авантура, напета, ретко
оригинална, како кажу.
Јованка Ерски
Фото: лична архива

оскаровци, као што је „Одавде до вечности“.
У зимским играријама 84. посебно место припало је
музици. Представиле су се вршачке групе, са њиховим
гостима, а у дискотеци „Рупа“ младима се, у оквиру
музичког клуба који је радио уторком и средом, пружила
прилика да пуштају музику по сопственом избору,
наравно из своје фонотеке.
Наравно, треба истаћи да на Играријама посета није
изостала. Напротив. Похвале пре свега запосленима
у Дому омладине , јер су средства за играрије они
обезбедили и цене улазница , заиста, биле су приступачне.
Било је лепо имало се где изаћи и шта чути и шта видети.
Сада нам остаје да чекамо лето, односно следеће играрије,
уз још увек ретко гостовање познатих домаћих група и
признатих естрадних и драмских уметника.
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ПОНОВО МРТВО МОРЕ НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

ЈЕДНА ЛАСТА НЕ ЧИНИ ПРОЛЕЋЕ
Рекордан промет у претходној недељи био је само један леп изузетак
од вишемесечног правила које је карактерисао
изузетно мали промет и фреквенција трговања ниског
интензитета. Нажалост, недеља за нама подсетила нас
је на то да се налазимо у правом тржишном мраку с
лошим перспективама да би се тржиште у скоријем
року могло опоравити. Већина фундаменталних
фактора за сезону 2015/16. тренутно је урачуната
у цене па се на тржишту не могу очекивати неке
знатније осцилације. Свега 75 тона робе чија је
вредност 1.265.000 динара биланс је трговања на
новосадској берзи протекле недеље.
Краткотрајан раст цена пшенице на светским берзама током претходне
недеље дао је само лажну наду о могућем даљем расту цене, с обзиром на
то да су се цене у недељи за нама на референтним светским тржиштима
вратиле на ниво од пре две недеље. То је свакако демотивисало учеснике
и код нас да изађу на тржиште. Промета овом робом није било, а понуда
пшенице од стране продаваца по 16 дин./кг без ПДВ-а није наишла на
интерес тражње за куповином.
Ситуација с кукурузом нешто је повољнија него с пшеницом. Цена није
толико ниска, али извоз, тај нужни и неопходни тржишни вентил да би се
покренуло српско тржиште кукуруза, и даље је испод очекиваног нивоа.
Стога је понуда оријентисана претежно на домаћу тражњу. У недељи за
нама трговало се кукурузом, али то је роба ван стандарда СРПС, па није
регистрована референтна цена у духу правила берзе. Кукуруз с повећаном
влагом у недељи за нама продаван је по просечној цени од 16,87 дин./кг
(15,33 дин./кг без ПДВ-а).
Сојом се није трговало протекле недеље, али све котиране понуде биле
су изнад ценовног нивоа последње закључене цене из претходне недеље,
а која је износила 38 дин./кг без ПДВ-а.
Потпуни застој у робно-берзанском трговању најбоље потврђује
чињеница о само три регистрована уговора током протекле недеље.
Трговало се само кукурузом и то природно сувим, с већим процентом
влаге од стандардног. Било је у понуди и соје и пшенице, али су ценовне
котације понуде и тражње толико удаљене да је приближавање ценовних
интереса и евентуално закључење посла било готово немогуће.
У таквој ситуацији интереси обеју страна на ваги су се подударили једино
на тржишту кукуруза, и то оног с повећаним садржајем влаге. У зависности
од процента влаге (14,2–16 посто) у кукурузу, његова цена кретала се у
распону од 15,30 до 15,40 дин./кг без ПДВ-а.
Како нестандардни тржишни материјал (у овом случају кукуруз с
повећаном влагом) не улази у вредносну корпу Продеxа, овај индекс је
потпуно мировао током целе недеље на прошлонедељном нивоу од 197,14
индексних поена, указујући с једне стране на стабилност цена примарних
ратарских култура, а с друге на још увек актуелно тржишно мртвило.
Ценовна кретања, тачније раст цене фјучерса на житарице био је
настављен и ове недеље. Међутим, побољшање временских услова у
америчким равницама поново је смањило страх због евентуалног мањег
приноса новог рода пшенице, што се одразило и на саму цену.
До краја недеље бележен је пад, па је пшеница од прошле недеље
јефтинија за 3,06%, док је кукуруз био доста стабилнији и регистрован је
раст од 1,60%.
Цена зрна соје није забележила знатнију осцилацију. Трговци су тренутно
фокусирани на процене предстојеће сетве, односно могуће производње
у следећој сезони.
Фјучерс на соју с испоруком у мају поскупео је за 0,95%, а на сојину сачму
појефтинио је за 0,91%.
У Паризу су цене пратиле трендове америчких берзи. Тако је пшеница
појефтинила за 0,49%, док је кукуруз поскупео за 1,12%. У Будимпешти се
цене, у форинтама, нису мењале, док су у еврима више за 0,25%.

ВЛАЈКОВЧАНИ ЗА ПРИМЕР

Савет меснe заједнице Влајковац
организовао је (у суботу, 19. марта)
радну акцију под називом „Заједно
можемо много“ са циљем да се уреди
школско двориште, сеоски парк и
гробље. У акцији је учествовало 150
мештана Влајковца, међу њима и
педесеторо деце, а идејни творац
ове акције, председник Савета МЗ
Влајковац Сафет Тихић изузетно је
задовољан подршком овој акцији као
и чињеницом да су најмлађи исказали

Локалпатриотизам на делу: Учесници
акције
љубав према свом родном месту.
- Радна акција је имала за циљ
да наша деца имају адекватније
и безбедније услове за игру, а да
гробље буде чисто и уредно за дане
правосланог и католичког Ускрса.
Посао смо започели договором, уз

кафу и чај за све учеснике, затим смо
поделили алат и опрему за рад. Људи су
показали изузетно заједништво, велики
локалпатриотизам а деца су одушевљена
што су учинила добро дело за своју
заједницу.
Тихић је истакао да ово није прва акција
коју је Савет МЗ Влајковац организовао.
- Недавно су сви молери из нашег
села, заједничким снагама, донирали
материјал и окречили сеоску амбуланту.
Наравно, оваквих и сличних акција биће

И најмлађи дали допринос

и убудуће, желимо да наше лепо село
одржавамо чистим, уредним и да се сви
мештани поносе тиме. Захваљујем се и
спонзорима ове акције, деца су уживала
у слаткишима после обављеног посла,
нагласио је Тихић.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ КОЈИ КОРИСТЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ
ОСНОВА У АГРОЕКОНОМСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ, ДА ДО 28.
04. 2016. ГОДИНЕ ПРИЈАВЕ ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ОБРАЂУЈУ, РАДИ
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТОГ ЗЕМЉИШТА, А У СКЛАДУ СА
ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РС И ЗАКЉУЧКОМ ГРАДСКОГ ВЕЋА.
ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
СЛАВКО ЋИРИН
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ИЛИЈА БАКИЋ, КЊИЖЕВНИК И КРИТИЧАР:

ДОЛАЗЕ БОЉИ ДАНИ ЗА ДОМАЋУ ФАНТАСТИКУ
Песник, приповедач, романсијер,
књижевни и стрипски критичар и уредник,
иначе рођени Вршчанин Илија Бакић аутор
је лексикона „101 лице фантастике“ („Агора“
2015), збирке кратких огледа о делима више
од стотину аутора. Књига је настала на основу
текстова које је Бакић између 2003. и 2007.
године објављивао у рубрици „Велики писци
научне фантастике“ у новосадском „Дневнику“.
Аутор је збирки поезије: „Ресурекциона
сеча почетног положаја“, „Ортодоксна
опозиција алтернативе слободног избора“,
„Желите ли бесплатно да летите“, „Корен
кључа, наличје равнодневнице“, „Слава
декадног система или о А Е И О У“, „2002“
(визуелна поезија) и „Протоплазма“, као
и прозних дела: „Пренатални живот“, „Ја,
Разарач“, „Нови Вавилон, проса бруталис“,
„Доле, у Зони“, „Јесен Скупљача“, „Багра дише“,
„У одвајању“, „Наставиће се“, стрипоприче 1,
„Лед“, „Мудријаш“, „Унезверијада“.
Члан је Друштва љубитеља фантастике
„Лазар Комарчић“, Српског књижевног
друштва, Удружења књижевника Србије,
Друштва књижевника Војводине и сарадник
многих еминентних издавачких кућа и
периодичних издања у Србији. Заступљен је у
многим антологијама и књижевним изборима
и добитник Награде Српског друштва за
научну фантастику из Београда за најбољу
српску дугу причу, за „Више од 90 фрагмената
повратка“ и Награде друштва за научну
фантастику из Београда „Лазар Комарчић“ за
најбољу кратку српску причу, за „Истините
лажи о рату светова“.
Велики део Бакићевог књижевног
опуса везан је за фантастику и авангардну
књижевност, а сматра се и једним од
најистакнутијих аутора сигнализма. Због
лепљења своје поезије по граду, Бакић
је осамдесетих година позиван чак и на
информативни разговор.
Да ли је лексикон „101 лице фантастике“
првенствено намењен љубитељима
фантастике или онима који то нису? Шта ће
једни, а шта други пронаћи у њему?
- Јако бих волео да сам имао такву књигу
пре тридесет година јер би ми то уштедело
много времена и поштедело ме оних књига
које нису вределе пажње. Лексикони и
енциклопедије имају улогу да усмеравају, да
читаоцима укажу шта је у одређеној области
важно, а онда је на читаоцу да на основу
таквих усмерења крене у истраживање. Ја сам
почињао тако што ништа нисам знао, од оних
књига које сам налазио у библиотеци, малтене
задесно. Наравно да сам тако наилазио и на
потпуно безвредне књиге... Лексикон „101
лице фантастике“ није вредносно неутралан,
због чега сам помишљао и да у поднаслову
стоји „хрестоматија“. Покушао сам да дам
неки синтетички поглед на оно што су радили
писци који су у овој књизи заступљени. То
није књига која се прочита од корице до
корице, већ књига која се чита на прескок
и којој се читалац враћа. Трудио сам се да
информације буду проверене и пробране,
ЖАНРОВИ СУ НЕСАВРШЕНА ЛИЦА
КЊИЖЕВНОСТИ
- Жанровска литература креће из једне задате позиције
која има своје мане и своје предности. То је холограм.
У свакој тачки холограма, из одређеног угла налази се
целост. Визура је у научној фантастици несавршена, али
то не значи да је мањкава – каже Илија Бакић.

јер је материјал којег има на интернету
пун различитих материјалних грешака, од
фактографских до суштинских.
Ко су аутори које сте пропустили
да обухватите лексиконом „101 лице
фантастике“?
- Како сам написао у поговору – нема
савршених и свеобухватних књига о књигама.
Неколицина врсних писаца остала је
непоменута; за неке нисам успео да пронађем
довољно релевантних података (нпр. Олга
Ларионова), други једноставно нису стигли на
ред (нпр. Семјуел Батлер), трећи интензивно
стварају и тек требају да напишу своја кључна
дела (нпр. Мјевил, Вандермер, Шајбон...).
Ипак, мислим да је „101 лице фантастике“
сасвим репрезентативан увид у светове
научнофатнастичне литературе.
Поред фантастике и прозе, пишете и
поезију, а велики део вашег књижевног
опуса везује се за авангарду и сигнализам.
Где је на данашњој књижевној сцени
Србије место фантастике, а где поезије,
нарочито оне авангардне?
- Домаћа фантастика се бори. Стасавају
млађе генерације који су отвореније према
томе. Ствари се померају, мада не онолико
брзо колико бисмо ми то желели. Домаћа
фантастика није ништа лошија од оног што се
тренутно пише на другим језицима, само је
проблем перцепције и предрасуда које још
увек постоје према жанровској литератури. А
поезија је краљица писане речи, она је једна
врло специјализована форма и веома мали
број људи је прати. Она нема одзив и одјек
какав мислим да заслужује. Што се сигнализма
тиче, као и свака авангарда, он нема превише
публике јер иде напред. Углавном се и аутори
и читаоци држе препознатљивих вредности,
али пре или касније се полако али сигурно
усвајају и помаци које доноси авангарда. То
је тако од надреализма, дадаизма, па ето до
сигнализма.
Важите и за великог љубитеља стрипа и
филма; аутор сте књиге поезије „Филмови“.
Последњих година били смо сведоци
пропадања и затварања биоскопа по
Србији, стрип већ дуго нема популарност
какву је имао до пре неколико деценија.
Мислите ли да младе генерације нису
заинтересоване за ове уметности у оној
мери у којој је то била ваша и неке друге
генерације, и ако да, зашто је то тако?
- Биоскопи су, код нас, почели да „посрћу“
половином 1980-тих због масовне појаве
ВХС касета којима нису могли да парирају ни
репертоаром (и легалне и пиратске касете су
доносиле актуелне хитове) нити модерном
техником (посебно у мањим местима где
су пројектори углавном били прастари). На
то су се надовезали ратови и криза када су
биоскопи масовно затварани. Генерације
су стасале без искуства гледања филмова
на великом екрану и тако је овај културни
ритуал нестао. Сада је гледање филмова
са ДВД дискова или „он лајн“ нешто сасвим
уобичајено и нормално. Филмска индустрија
зато прави спектакле које вреди гледати
искључиво у биоскопима са скупом опремом
док, с дуге стране, независна продукција
више рачуна на „живот“ њихових филмова
на дисковима. Чини се да је то подела овог
терена која ће се одржати неко време, барем
док не „заживе“ холографске пројекције
као нова филмска сензација. Стрип је као и
остале уметности истрпео навалу дигиталне

технолошке револуције. У сегменту окренутом
млађој публици стрип је у „дефанзиви“
јер се деци нуде атрактивнији садржаји
– компјутерске видео игрице које доносе
динамичне интерактивне сензације што децу,
по природи ствари, привлачи. За њих су чак и
стрипови (а камоли књиге) сувише статични
и „спори“. Ипак, стрип се и у свету и код нас
„држи“ захваљујући мало старијој публици
која уме да фокусира пажњу и стрпљивије „без
скакања“ прати причу и цртеж.

Последњих деценија у фантастици је
забележен тренд заобилажења утопијских
тема. Зашто је дистопија превладала над
утопијом?
- Утопије су писане кроз читаву историју,
од античких времена на овамо. Научна
фантастика је „преузела“ ову тему јер је у
једном свом делу окренута будућности. Ипак,
већ скоро пола века утопије једва да има у
научној фантастици док је број антиутопија
и дистопија био константан. Чини се да су
писци пар деценија по окончању Другог
светског рата схватили да ствари са људским
друштвима не иду на боље, да нема решења
за глобалне цивилизацијске проблеме којима
би сви били задовољни иако су обзнањиване
политичке теорије о „крају историје“ јер је
комунизам побеђен, а либерални капитализам
свима доноси благостање (Френсис
Фукојама). Наде у „Нови миленијум среће
за све“ брзо су се изјаловиле. Данас су чак
и антиутопије престале да буду атрактивне;
сада се у описима будућности подразумевају
друштвена неправда и обесправљеност.
Принципи грађанског друштва - „једнакост“,
„братство“, „слобода“ - само су празне пароле.
Будућношћу ће владати конзумеризам маса из
богатих земаља, који ће правдати све мрачне
работе у свету, док ће финансијско-политичка
елита живети у својим изолованим енклавама
врхунског луксуза.
Т.С.
Фото: М. Жамац
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ПОЗОРИШТЕ У ВОЈВОДИНИ

Позоришни живот на простору данашње Војводине дуг је неколико векова, док се
Војводина назива колевком театра словенског југа. Војвођанска позоришна традиција у
великој мери је обележена чињеницом да су у њеном стварању учествовале различите
етничке заједнице које су настањивале ове просторе, а вишејезичност и естетска
разноликост и данас су епитети којима се позориште које настаје
на овом тлу може похвалити.
Проблемима и питањима позоришног живота у Покрајини данас се бави Заједница
професионалних позоришта Војводине која је основана 1969. године у Новом Саду, а да
би се културна баштина сачувала, 1982. године основан је и Позоришни музеј Војводине.
Данас у Војводини ради тринаест професионалних позоришта, а у наредним бројевима
„Вршачка кула“ ће вам представити њихов рад.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА

БРАНИСЛАВ МАРИЈАНОВИЋ, ДИРЕКТОР НП КИКИНДА:
НЕГУЈЕМО КАМЕРНУ СЦЕНУ, КАО НАЈИНТИМНИЈУ ФОРМУ
ПОЗОРИШТА
Крајем осамнаестог века, тачније
1796. године, двадесетак година након
што је аустријска царица Марија Терезија
посебном привилегијом формирала
Великокикиндски привилеговани
диштрикт, као специфичну феудалну
управну јединицу са седиштем у Кикинди,
житељи овог насеља које су махом чинили
Срби, аустријски граничари који су
штитили границу од Турака на Моришу и
на Тиси, као и Немци, Мађари и Јевреји,
по први пут су се сусрели са магијом
позорнице. Прва представа у Кикинди је
изведена на немачком језику, а приказала
ју је једна путујућа група. Знатно касније,
тек 1824. године, Кикинђани по први пут
присуствују и позоришној представи
на српском језику коју такође изводи
путујући ансамбл.
Требало је да прође читава деценија
па да кикиндски студенти и група
омладинаца у лето 1834. године припреме
прву позоришну представу, и то Стеријин
комад „Светислав и Милева“, а још десет
година касније формирана је и прва
позоришна дружина која припрема и
изводи представе у континуитету. Врло
брзо позоришни живот у Кикинди почиње
да јача, формирају се и друге позоришне
групе. Овај покрет не престаје све до 1950.
године, када се оснива Народно аматерско
позориште које свој професионални статус
добија одлуком Скупштине општине
Кикинда 1992. године. Врло брзо, у
репертоар Народног позоришта Кикинда
уврштене су и дечије представе.
- Аматерске године кикиндског театра
имале су своју естетику, а красио их је и
нарочит ентузијазам. Потом су уследиле

године професионализма, а са њима и
нова очекивања. Као аматери сигурно
смо били једно од најбољих позоришта
у Југославији, а та вредност је из године
у годину потврђивана и на Фестивалу
аматерских позоришта у Требињу, на
којем није било позоришта које је могло
парирати Кикинђанима – објашњава
директор Народног позоришта Кикинда
Бранислав Маријановић и додаје да су за
многе, управо ове године остале упамћене
као златне у НП Кикинда.
– Ипак, други ће бити мишљења да је
са професионалним статусом позоришни
живот добио другу, вреднију димензију.
Треба бити објективан, позоришни живот
у Кикинди се одвијао и одвија се на темељу
вредности људи који су у њему радили
и који у њему тренутно раде – истиче
Маријановић.
Баш ти људи донели су овом позоришту
и бројна признања. Из аматерских
времена свакако треба издвојити
Седмојулску награду Србије 1953. године,
затим Вукову награду из 1972, Награду
ослобођења Војводине 1982. године,
Октобарску награду Кикинде 1966. и 2011,
као и награде на покрајинском фестивалу
за представе „Славуј и кинески цар“ и
„Носорог“. Представа „Вучјак“ Мирослава
Крлеже, у продукцији Народног позоришта
Кикинда и у режији Анђелке Николић
освојила је награде за најбољу режију и
најбољу представу у целини 2006. године
на Вршачкој позоришној јесени, док је на
прошлогодишњем Фестивалу у Вршцу,
ансамбл кикиндске представе „Носорог“
Ежена Јонеска у режији Снежане Тришић,
освојио специјалну награду за упечатљиву

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ:

„СЛУЧАЈ КАНДИД“
Запослени у Народном позоришту Кикинда препоручују вам да погледате представу
„Случај Кандид“, насталу по Волтеровом тексту, а у адаптацији и режији Анђелке Николић.
„При настанку повести о Кандиду на мети Волтерове ироније нашао се оптимизам
немачких метафизичара, сажет ставом да је „Овај свет најбољи од свих светова“. Идеја водиља
ове драматизације његовог романа била би обрачунавање са једном другом филозофијом
– релативистичким резоновањем Малих Људи, које добро одсликава афоризам „Ко је много
пропатио, стекао је нека права“. У фокусу је и даље Кандид, али не као непоправљива
Неискварена Душа, вечита смешно-тужна жртва свих система, сукоба и зала свог времена,
већ као прилагодљиви Мали Човек који виспрено учи да користи стечена искуства“, каже
ауторка представе.
Препоручују и представе: „Носорог“, „Каубоји“ Кокана Младеновића и „Три украдена
романа“ Филипа Марковиновића.

„Случај Кандид“ – обрачун са филозофијом Малих Људи

Кикиндско позориште смештено је у делу зграде која је подигнута 1900. године
колективну глумачку игру.
Дугачак је и списак добрих и дуго
играних представа. „Па извол’те у Сакуле“
играна је 21 сезону, 153 пута и пред преко
40.000 гледалаца, „Црвенкапа и збуњени
вук“ задржала се на репертоару током 15
сезона, а за то време ју је видело близу
30.000 гледалаца у 121 извођењу, док су
„Прељубници“ играни 118 пута у 12 сезона

којем живи и у којем ће живети хармонија
и узајамно уважавање – наводи Бранислав
Маријановић.
Како у Позоришту кажу, већ дуго имају
своју редовну публику, али се на опште
задовољство у сали појављује све више
непознатих, младих лица. Сви они су
инспирација за стални напредак.
- Увек је актуелно и изазовно да са што

„Настојник“ Харолда Пинтера у режији Драгана Остојића, представа је са најдужим стажом у изворној подели у
Србији
пред преко 27.000 гледалаца.
Ипак, шампион је представа „Настојник“
која се већ скоро три деценије игра на
малој сцени.
- „Настојник“ Харолда Пинтера у
режији нашег глумца Драгана Остојића
још увек је на репертоару, од 1988. године
и у идентичној подели: Драган Остојић,
Бранислав Кнежевић и Славољуб Матић.
Кикиндски „Настојник“ је представа са
најдужим стажом у изворној подели у
Србији. Још увек је на репертоару – каже
Маријановић.
У Народном позоришту Кикинда данас
је двадесет и седморо запослених, од чега
тринаест глумаца. Репертоар Позоришта
увек је био шаролик, играла се класика,
али и савремена драма. Играле су се и
драме и трагедије и комедије и представе
из народног живота. Представе за одрасле
и децу, играју се и на великој и на малој
сцени.
- Ми смо репертоарско позориште, које
покушава да негује различите жанрове
позоришног рада. Годинама смо били
препознатљиви по врло квалитетним
комедијама као што су „Па извол’те у
Сакуле“, „Прељубници“, „Родољупци“, али
памте се и драмски комади. Наша обавеза
је да се са квалитетним представама
појавимо и пред нашим најмлађим
суграђанима. Представа за децу „Славуј
и кинески цар“ је свакао обележила
последњих пет година сцене за децу,
а Гран при на ТИБА фестивалу 2011.
године је потврда да је у питању врло
квалитетно остварење. Наше позориште
у будућности видим као и даље мало,
уредно, поносно и нарочито позориште у

мањим буџетом публици приуштимо што
боље представе. Управо због скромних
средстава ове године ћемо бити у прилици
да поставимо само три комада на великој
сцени. У изгледу је и копродукција са
Народним позориштем из Београда
што би доста значило за афирмацију
нашег рада – каже директор Народног
позоришта Кикинда и додаје: - Нарочито
нас радује и оклолност да ћемо ове године
бити у прилици да средствима локалне
самоуправе изградимо нови позоришни
улаз, чиме бисмо у инфраструктурном
смислу, испунили вишегодишњу жељу и
нас запослених, али и наше публике.
У Народном позоришту Кикинда
посебна пажња посвећује се представама
које се играју на малој сцени, а овај
вид позоришног стваралаштва овде
се негује од 1959. године. Позоришна
остварења са мале сцене бележе разна
признања са Фестивала малих сцена
Војводине, Београдске ревије малих сцена
(БРАМС), Дана театра младих (Мостар),
Херцегновског фестивала, Јоаким
интерфеста (Крагујевац) и других. Од 2010.
године Народно позориште је организатор
и Фестивала малих сцена на којем
учествује групе из земаља некадашње
Југославије.
- Реч је о јединственом фестивалу на
нашем простору, окренути смо ревији
камерних позоришних остварења.
Сматрам да оваква позоришна форма,
због непосредности више од осталих
даје могућност за обострано уживање, и
глумаца и публике – истиче Маријановић.
Т.С.
Фото: pozoristekikinda.rs
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НП „СТЕРИЈА“ ОБЕЛЕЖИЛО СВЕТСКИ ДАН ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

ИЗВЕДЕНА ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „БАЈКА О УСПАВАНОМ ВРЕМЕНКУ“
Почев од 2001. године, АССИТЕЈ
међународна асоцијација позоришних
институција и појединаца слави 20.
март као Светски дан позоришта за децу
и младе са циљем да привуче пажњу
шире јавности ка позоришној култури
и уметности за децу и младе. Народно
позориште „Стерија” је ове године овај
значајан датум у светском календару
културе први пут обележило као члан
АССИТЕЈА и том приликом публици
понудило читав низ догађаја. У недељу,
већ у 10 часова почеле су симултане
креативне радионице, отворена је
костимографска изложба, са почетком
у 11 часова на Великој сцени десила се
нова премијера, и то прве инклузивне

представе вршачког Театра, док је у 13
часова на Малој сцени „Томислав Пејчић”
одржана трибина поводом Светског
дана позоришта за децу и младе.
На сценографској радионици деца
су украшавала дрво пријатељства на
платоу испред Позоришта и кроз тај се

рад припремала и за једну од главних
тема представе о Временку, а на
костимографској изложби под називом
„Виле, вилењаци и остали особењаци”
публика је имала прилику да се упозна
са делом костимографског рада Сенке
Ђорђевић, која је у исто време водила и
костимографску радионицу.
Пред пуним гледалиштем изведена
је 11. премијера у позоришној сезони
2015/2016, а тај податак Народно
позориште „Стерија” у овом тренутку
сврстава у ред најпродуктивнијих
позоришта у земљи, иако се још
увек суочава са проблемима који се
тичу забране запошљавања, па је и
представу о којој је реч реализовало уз
минимална средства
и помоћ одређеног
броја волонтера.
Представу Бојане
Иванов-Ђорђевић
„Бајка о успаваном
Временку”
НП
„Стерија” реализовало
је у оквиру пројекта
„Позориште као место
инклузије” који је
покренут уз подршку
вршачке
Филијале
Националне службе
за запошљавање. Овај
пројекат
омогућио
је да вршачко Позориште иступи са
првом инклузивном представом у својој
историји и захваљујући томе сврста се у
друштво институција високе друштвене
одговорности. Цео пројекат чији је
представа крајњи резултат повезао је
Позориште, ШОСО „Јелена Варјашки”

и Удружење „Отворено срце света”. У
оквиру драмских радионица са децом
са сметњама у развоју радило се око
три месеца уз велику подршку стручних
сарадника Школе „Јелена Варјашки”,
„Отвореног срца света” као и волонтера,
док су пробе са професионалним
глумцима трајале око месец дана.
Циљ овог процеса рада био је да се
професионални позоришни ствараоци,
деца без сметњи у развоју и деца и
млади са сметњама у развоју интегришу
у заједничку позоришну представу. Иако
је непознаница са обе стране била којим
би се путем такав спој могао развијати,
резултат тог рада јесте представа
која никога у публици није оставила
равнодушним.
Након представе уследила је
трибина на теме „Улоге и могуће улоге
позоришта у формирању генерација
које долазе” и „Инклузија као потреба
и као обавеза” у којој су осим
представника домаћина учествовали
и Марија Тришић, новинарка ТВ Баната
која се кроз циклус ауторских емисија
озбиљније бавила темом инклузије,
Марија Кери, дефектолог-логопед ШОСО
„Јелена Варјашки”, Иван Кери, заменик
председника Удружења „Отворено
срце света” и Велизар Вемић, члан ГВ за
социјална питања. У име позоришног
тима говорили су Иван Ђорђевић,
глумац и директор НП „Стерија“, Неда
Грубиша, глумица, Сенка Ђорђевић,
визуелна уметница и Бојана ИвановЂорђевић, драматуршкиња НП „Стерија”.
Фото: А. Путник

КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

„САЛОН КОД ПОРТЕ“ УГОСТИО БАКИЋА, СКРОБОЊУ И ШАЈТИНЦА
У протеклим данима Удружење за
промоцију културе, науке и уметности
„Тачка сусретања“ приредило је
два сјајна књижевна сусрета: „Вече
фантастике“, где је промовисан лексикон
књижевника и критичара Илије Бакића
под називом „101 лице фантастике“ и
књижевно вече са Угљешом Шајтинцем.
Прошлог петка у „Салону код Порте“
о Бакићевом „101 лицу фантастике“,
које заправо садржи више од 101
књижевног огледа на ову тему, о
положају жанровске књижевности у
Србији и свету, феномену интернета
као непресушног извора (не)
проверених информација, проблемима
издаваштва, али и о Вршцу као граду
урбаних легенди, говорили су Илија
Бакић и Горан Скробоња, књижевник,
преводилац и издавач, који се овом
приликом подсетио и како је пре
тридесет и пет година, на одслужењу
војног рока, баш у Вршцу направио своје
прве преводилачке кораке.

Зрењанинског аутора Угљешу
Шајтинца, драмског писца,
приповедача, романсијера
и предавача на Академији
уметности у Новом Саду,
Вршчани су добили прилику да
упознају у понедељак 21. марта,
када је о његовом разноврсном
и вишеструко награђиваном
раду са њим разговарао
књижевник Дејан Мак. Духовито
и особено Шајтинац је говорио о
свом раду, начину на који ствара,
идејама у које верује, а нарочито
о онима које су му потпуно стране.
Овај писац, најширој јавности познат
по драми „Хадерсфилд“ на основу које
је 2007. године снимљен и играни филм,
аутор је романа „Чуда природе“ (1993),
„Нада станује на крају града“ (2002),
„ВОК ОН!“ (2007) и „Сасвим скромни
дарови“ (2011), као и два романа за децу:
„Ветрушкина ледина“ (2006) и „Чарна
и Несвет“ (2013). Написао је књиге
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прича „Чемер“ (1997) и „Банаторијум“
(2014), као и драме „Реквизитер“ (1999),
„Право на Руса“ (2001), „Говорите ли
аустралијски?“ (2002), „Хадерсфилд“
(2005), „Банат“ (2007), „Ветрушкина
ледина“ (2008) и „Лепет мојих плућних
крила“ (2009).
Т.С.
Фото: М. Жамац

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ПОЕЗИЈА ЈЕ МЕСТО СУСРЕТА И ИНКЛУЗИЈЕ
Удружење љубитеља књижевности,
ликовне уметности и дизајна „Леонардо“
заједно са Удружењем за унапређење
менталног здравља „Душевна оаза“ и
Градском библиотеком, обележили су
21. март, Светски дан поезије и Светски
дан особа с Дауновим синдромом.
Тим поводом је организовано

несвакидашње музичко-поетско вече
на коме су чланови ових удружења уз
звуке гитаре читали своје стихове.
- Заједничким наступима у којима
са здравим особама равноправно
учествују и лица са менталним
проблемима показујемо да су поезија
и уметност места сусрета и инклузије.
Чланови Удружења
„Душевна оаза“ су веома
талентовани за поезију,
музику, сликарство и
глуму. Ово поетскомузичко вече је још један
доказ да за уметност нема
граница и да даровитих
људи има свуда – рекла је
Мирослава Кућанчанин,
председница Удружења
„Душевна оаза“.
Она је нагласила
да овакве инклузивне

културне догађаје треба чешће
организовати и активно радити на
разбијању предрасуда које друштво има
када су у питању психички болесници.
- Циљ овог књижевног сусрета
јесте да се кроз употребу уметности
у социјалном контексту покаже да
се жиг који носе особе са менталним
порблемима може умањити и да се
морају променити ставови у односу на
ову рањиву групу. Оба наша удружења,
„Леонардо“ и „Душевна оаза“ настоје
да победе депресију, разбуктају машту
и учине људе срећним и здравијим –
додала је Мирослава Кућанчанин, иначе
и сама свестрана уметница.
Поетско вече су својим музичким
умећем оплеменила двојица гитариста
Бранислав Сантрач Булиџа и Рихард
Бугаринов.
Фото: Градска библиотека

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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ОДРЖАН 11. ФЕСТИВАЛ ВИНА У ВРШАЧКОМ ХОТЕЛУ „СРБИЈА“

Туристичка
организација
Вршац (ТОВ) приредила је,
под покровитељством Града
Вршца, још један веома успешан
„Винофест“, који је окупио
више од 3.000 посетилаца,
минулог викенда, у Хотелу
„Србија“. Надмашени су рекорди
из ранијих година по свим
параметрима, броју учесника,
посетилаца
и
пристиглих
узорака пића.
„Винофест“
је
манифестација која је започела
2005.
године,
подсетио
је
Чедомир
Живковић,
градоначелник Вршца. Наш
град има много разлога да
буде поносан на своје винаре и
своје виногорје. Ове године по
први пут „Вршачки виногради“,
највећа фирма и потенцијал
Вршца, због стечаја, нису били
у могућности да буду присутни
на Винофесту, али, много је
добрих прилика и ствари
који се дешавају кроз овај
вински фестивал, од неговања
традиције, до развоја туризма,
услуга, пољопривреде, али и
коришћења потенцијала овог
краја, који доприносе да можемо
бити задовољни.
Присутне је поздравила
Татјана Палковач, директорка
Туристичке организације Вршац,
и изразила задовољство бројем
учесника, посебно винара,
који су дошли из свих крајева
Србије и земаља региона, али
и бројем представника других
туристичких организација из
Србије. Она је подсетила да је
током прошле године Вршац
примљен у Асоцијацију винских
градова Европе и да је једини
град у Србији који је до сада
заслужио овакво признање.
Из године у годину
вински туризам постаје све
значајнији не само за Војводину
и Србију, већ и за читав регион,
рекла је Палковачева. Када
је у питању Вршац, вински
и манифестациони туризам
заузимају веома битно место,
тако да није ни чудо што је
овај „Винофест“ и квантитетом
и квалитетом порастао до
завидног нивоа. Туристичка
организација ће се, заједно
са винарима, и даље трудити
да Вршац буде што бољи и
атрактивнији, да се што више
спомиње на туристичкој винској
мапи, не само нашег региона
него и читаве Европе, и да
оправдамо значење слогана:
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А ПО 11. ПУТ!
„Овде вино није случајно“.
На
свечаном
отварању
„Винофеста“,
приређен
је
културно-уметнички програм у
коме су учествовали ученици
Музичке
школе
„Јосиф
Маринковић“,
тамбурашки
бенд „Стари знанци“ и хор
„Распевани професори“.
Вршчани су имали прилику
да уживају у дегустацији више
од 200 врста вина и других пића
од 60 излагача из Мађарске,
Румуније, Хрватске, Словеније
и Србије. Другог фестивалског
дана
стручни
жири
је
прогласио победнике, винаре
чији су производи имали
најбоље резултате урађених
анализа на 203 узорка. Узорци
вина предати су у следећим
категоријама: 88 белих вина,
71 црвено вино, 25 розеа и 16
специјалних (дезертних) вина.
За победника „Винофеста“
проглашено је вино каберне
совињон подрума Домениле
Анастасиа из Румуније, а
најбоље вршачко вино је
Рајнски ризлинг 2013. подрума
Добринко Сочански из Великог
Средишта. Победник сајма
добио је статуету Винка Лозића.
Винску причу допуњавали
су
мали
привредници,
произвођачи пољопривредних
производа,
сирева
и
сухомеснатих производа, из
околине Вршца, Нештина и
Сомбора.
У време трајања фестивала
Мирјана
Здравковић
са
Института
за
земљиште
одржала је предавање на тему
„Употреба биостимулатора у
пољопривреди“, Савез винских
редова Србије своју годишњу
скупштину, а за посетиоце је
организована наградна игра.
Ј.Е.
Фото: Туристичка
организација Вршац
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MAGYAR TÜKÖR
AZ USAID, AZ NDI ÉS A CESID TÁMOGATÁSÁVAL NAGYBECSKEREKEN A DUŠAN CÁR UTCÁBAN

SZENT CIRILL ÉS METÓD NEMZETKÖZI PÜSPÖKI KONFERENCIA

A nagybecskereki
megyéspüspököt
választották elnökké

S

zabadkán tartotta tavaszi ülését a Szent Cirill
és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia. A konferencia tavaszi rendes ülésén
2016. március 14-16. között
megválasztották az új tisztségviselőket.
A Szent Cirill és Metód
Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke Mons. Dr.
Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök, alelnöke Mons. Djura Džudžar görögkatolikus
apostoli exarcha, titkára pe-

» Az iroda megnyitója

Megnyílt a képviselői
kommunikációs iroda
A

múlt szerdán nyitották
meg Nagybecskereken is
a köztársasági képviselők kommunikációs irodáját. A megnyitón jelen volt Kovács Elvira és Mirko Krlić köztársasági képviselők Čedomir Janjić
Nagybecskerek polgármestere Dušan Šijan Közép-bánáti
körzetvezető, Saša Santovac alpolgármester és Duško Radišić
Nagybecskerek polgármesterének tanácsosa.
Čedomir Janjić polgármester köszöntőjében rámutatott
ezen iroda jelentőségére, és a

polgárokkal való kapcsolat tartás fontosságára
Mirko Krlić felszólalásában
köszönetét fejezte ki Kovács
Elvirának, akinek köszönhető,
hogy a képviselői iroda Nagybecskereken is megnyithatja
kapuit.
A megnyitót követően Kovács Elvira nyilatkozott lapunknak.
2009 és 2010 folyamán
Nagybecskereken működött
már egy képviselői iroda. Sajnos
az elmúlt két csonka parlamenti ciklus alatt nem létezett sem

Nagybecskereken, sem Szerbia
más városaiban ilyen jellegú iroda, ahol a polgárok a képviselőikhez fordulhattak volna kérdéseikkel, problémáikkal. Mintegy
három hónappal ezelőtt az USAID, az NDI és a CeSID úgy döntött, hogy ismételten megpróbál
Szerbia 13 városában képviselői
irodát nyitni. Nem volt egyszerű
kiharcolni, hogy Nagybecskereken legyen az egyik. Több mint
három hónapot vett igénybe,
mire minden kérdés rendeződött és megnyithattuk az irodát.
Igaz, hogy közben a parlamentet

dig Ft. mr. Štefković Mirko.
A tisztségviselők megbízatása öt évre szól.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

A TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT

„

Az elmúlt két
csonka parlamenti
ciklus alatt nem
létezett sem
Nagybecskereken,
sem Szerbia más
városaiban képviselői
iroda,

Példamutató
muzslyai fiatalok
V

ajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Ifjúsági Fórum muzslyai tagozatának lelkes fiataljai tavaszi munkaakciót szerveztek, mely keretében összeszedték a szemetet
az egykori benzinkút körül. A résztvevő fiatalok elmondták, az akció célja a környezettudatos gondolkodás és magatartás népszerűsítése mellett a közösségépítés is volt.
BORBÉLY TIVADAR

feloszlatták, annak ellenére, hogy
plenáris ülések nincsenek a bizottságokban továbbra is folyik a munka. Az iroda minden munka napon
két órát tart nyitva, ekkor lehet időpontokat kérni a munkatársaktólnyilatkozta Kovács Elvira.

EMLÉKMŰSOROK AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM TISZTELETÉRE

Lukácsfalván és Szentmihályon is megemlékeztek
LUKÁCSFALVA

A

» A lukácsfalvai Petőfi- dombormű

lukácsfalvi Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, a helybeli
Sonja Marinković Általános Iskola tanulói és a VMSZ lukácsfalvi helyi szervezete közös
rendezésében március 15-én
került sor az 1848/49-es magyar szabadságharcra és forradalomra való megemlékezésre. Az emlékező közönséget Balanyi Sándor, a Fehér-tó HÁKE elnöke köszöntötte, majd Sztojkó József, a
VMSZ nagybecskereki körzeti
szervezet elnöke szólt az egybegyűltekhez. Beszédében a
168 évvel ezelőtti példamutató összefogásról beszélt, mely
összefogásra és összetartásra
napjainkban is szükség van.
Ezt követően alkalmi műsorra került sor, melyben szavalatokkal és énekekkel bemutatkoztak a lukácsfalvi óvoda
növendékei, a helyi Sonja Marinković Általános Iskola tanulói és Muhi Dániel népdalénekes. A műsor után a helyi közösség épületén lévő Petőfi-mellszobránál a Fehér-tó
HÁKE, a VMSZ lukácsfalvi és
körzeti szervezetei, valamint
a helybeli nyugdíjas Egyesület képviselői elhelyezték a
kegyelet virágait. A megemlékezés a helyi általános iskola udvarában megrendezett
kancsika-bemutatóval, azaz

a sorrendben VI. Sólyom-nappal zárult, mely rendezvényt
Sólyom László, Magyarország
egykori köztársasági elnökének hat évvel ezelőtti Lukácsfalvára való látogatása alkalmából szerveznek meg.

SZENTMIHÁLY

A

szentmihályi József Attila
Magyar Művelődési Egyesület tagjai - valamennyi civil szervezettel és egyesülettel összefogva - március 13-án
emlékeztek meg az 1848/49es szabadságharcra és forradalomra. A művelődési egyesület
nagytermében az egybegyűlteket Kovács Elvira, a VMSZ
parlamenti képviselő asszonya
köszöntötte, mely után az „Isten áldja meg a magyart!” címmel megrendezett műsorban
bemutatkozott az egyesület
népdalkórusa, a rézfúvósok,
a néptánccsoport, Flaman István szavaló és citeraszólista,
valamint szavalatokkal, énekekkel és a szabadságharcot,
illetve forradalmat idéző jelenetekkel a helybeli Sonja Marinković Általános Iskola tanulói, akiket Szekeres Rozália, magyar szakos és Venczel
Julianna, történelem szakos
tanárnők készítettek fel. Történelmi visszapillantást Tóth
Krisztian, helybeli fiatal történész, egyetemista mondott.
BORBÉLY TIVADAR

PETŐFI MAGYAR MŰVEÉŐDÉSI EGYESÜLETBEN

Előadás a Szent
György lovagrendről
A

Szent György Lovagrend egykor és ma címmel lovag
Dulka Andor történelem szakos tanár előadást tart
Nagybecskereken a Petőfi MME nagytermében 2016. március 30-án (szerda). A szervező Lovagrend mindenkit szeretettel elvár a 19 órakor kezdődő eseményre.

Minden
kedves
olvasónak
kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánunk!
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
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 013/851-066.
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.
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.
064/047-55-24.
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. 069/799853.
Продајем у Панчеву укњижену
кућу- стан 67 m2, у близини школа,
болнице, Беовоза, аутобуске и
центра. Тел. 063/75-79-722 или
064/13-23-663.
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. 852252 или 064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у Вршцу,
Улица Јоргована 18. Тел. 060/49492-52 или 838-915.
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. 064/42529-55.
Продајем или мењам стан у
Број
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Новом Саду за стан у Вршцу.
Стан је укњижен, 57 m2, у
новоградњи, на 2. спрату, има
сопствено централно грејање,
близу центра. Тел. 062/611-301.
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 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.
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.
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.
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.
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ МОГУ СЕ ПРЕДАТИ
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ
БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: ____________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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.
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.
На продају двособан стан,
код зелене пијаце , 61 m2,
две терасе, грејање на плин,
и бокс на тавану. Тел. 064/8811-001.
Двособан
стан
на
продају око 60m2, сређен, на
Војничком тргу или замена
за мањи уз доплату. Тел.
061/6065-158.
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.
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 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.

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.
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,
2
површине 2.083 m , могућа
замена за стан. Тел. 820-190 и
064/423-68-11.
Продајем кућу у Новом
Саду, Ветерник, површине
250m2, од тога 70 m2 уређено
за становање са намештајем.
Плац 500m2 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.
Кућа на продају, површина
800 m2, са великом баштом ,
налази се у Другог октоба 83.
Тел. 28-24-853 или 064/51-06906.
Хитно продајем плац и кућу,
може посебно или заједно. На
почетку Гудуричког пута. Тел.
063/725-49-47.
Продајем
двособан
стан у Павлишу. Стан се
налази у стамбеној згради
у самом центру Павлиша
поред амбуланте и Месне
канцеларије. Врло повољно
за више информација контакт
телефон: 060-36-36-226
Продајем приземну кућу, у
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици
Јанка Катића бр. 9, струја,
вода, плин, башта. Веома
повољно. Тел. 064/878-44-09
или 063/70-144-81.
Продајем кућу-стан, у
центру Панчева, улична страна
13 м, са два улаза (укњижена).
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79722.
Продајем двособан стан
у згради на Војничком тргу,
5. спрат, лифт, тераса, бокс
у подруму. У добром стању,
усељив одмах, директно од
власника (без агенцијске
провизије). Цена 37.000 ЕУР,
063/85-48-481
На продају кућа у
Павлишу. Тел. 062/471-511.
Издајем или продајем
локал 135 м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-17-56.
Продаје се једнособан
стан у центру Алибунара. Тел.
304-914 или 2101640.
Продаје се двособан
стан у центру Алибунара Тел.
064/459-68-04 или 210-16-40.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештену гарсо-

њеру код католичке цркве.
Тел. 832-798 и 063/ 221-304.
Издајем
ненамештен
једнособан стан на Војничком
тргу. Тел. 064/129-40-62.
Издајем дворишни полунамештен стан, у ул. Пашићев
трг 5. Тел. 064/267-79-76.
Издајем
намештен
једнособан стан у Првомајској
бр. 77.Тел. 837-513 и 062/16035-25.
У Београду издајем комфоран стан42 m2. у згради. Тел.
011/61-44-533.
Издајем комплетно намештену гарсоњеру на Војничком
тргу. Тел. 064/186-50-49 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. Тел.
064/393-17-17 и 013/931-258.
Издајем једнособан намештен стан у центру Вршца. Тел.
062/80-98-613.
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.
064/186-50-41 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
Београду, 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 студен/
тима једнособан стан 40
m2, комплетно опремљен,
кабловска, телефон, централ/
но грејање. Тел. 065/40-11-886.
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. 064/35-12026.
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
060/046-01-11.
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. 063/347763.
Издајем двособан стан и
собу са употребом кухиње и
купатила, Вршац, Призренска
39. Тел. 060/04-60-111 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.

063/551-403.
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. 064/5152245.
Издајем
студенткињама
једно/собан 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
лежаје за
преноћиште групи радника,
самаца, са купатилом. Цена
повољна. Тел. 063/551-403.
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 m2. Тел.
064/248-72-90 и 064-155-99-40.
Издајем једнособан стан,
намештен, у Новом Саду,
Суботички булевар. Повољно.
Тел. 013/831-587 и 064/ 215-4683.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру.
Стан има централно грејање,
кабловску , интернет, wi fi. Тел.
062/250-963.
Издајем
намештену
гарсоњеру,
Београд,
Карабурма, ул. С. Аљендеа.
Почетна аутобуска станица.
Тел. 013/834-324 и 063/77-31585.
Издајем или продајем
локал у ТЦ Бахус, улица Вука
Караџића, слободан од 1.
марта 2016. Тел. 063/86-29-749
Младом брачном пару
потребан
празан
или
полунамештен
једнособан
стан или гарсоњера, или мања
кућа. Тел. 064/235-48-54 и
063/745-24-22.
Издајем
намештену
гарсоњеру у центру Вршца.
Тел. 064/337-23-68.
Двособан намештен стан
за издавање, у Вршцу, Васка
Попе 5. Тел. 013/831-521 и
069/243-93-34.
Издајем гаражу у центру. Тел.
28-39-461.
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 кућу у Бихаћкој,
близу
Миленијума.
Тел.
065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел.
063/894-91-63.

РАЗНО
На продају салонит табле,
велики формат. Цена 950 дин.
Тел. 065/20-30-750.
Математика, време је да
почнеш са припремама за
факултет. Тел. 013/28-39-461.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем пржионицу кафе
са комплетном опремом. Тел.
065/452-33-37.
На продају столови и столице,
тросед и фотеље, брачни кревети,
кревети, плакари, диван, плинска
пећ, уградни шпорет, храстова
врата, дрвени прозори и ауто
приколица. Тел. 063/266-096
Продајем половна балконска
врата (80x225 цм) и прозор (80х140
цм) „Словенијалес“, очувана, са
дуплим стаклом и пластичним
ролом. Тел 064/123-17-56.
На продају фасадна цигла.
Цена по договору. Тел. 062/144-6583.
Продајем суве чамове греде
старе 4 године, дужине 8м (12х12
цм). Повољно. Тел. 063/551-403.
Продајем берач кукуруза
Шемпетер еко 3500. Тел. 063/551403.
Продајем Народни кувар
штампан 1965. год, 900 страна,
BMX турбо бицикл очуван,
стетоскоп комплетан. Тел. 013/831560.
Продајем ручно ура-ђен
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. 063/87-386-87.
На продају три кауча, два
мадраца, нови дечији креветац и
стаклене тегле. Тел. 063/275-986.
Хитно потребан посао у
породици или чување деце. Тел.
061/205-99-00.
Повољно продајем регал, два
кауча, две фотеље и бицикл. Тел.
013/400-875 и 063/28-05-99.
Продајем три алуми-нијумска
прозора (180х0,95 m). Повољно.
Тел. 063/88-29-782.
Продајем берач кукуруза
„Сем- потер“ еко 3500. Тел. 063/551403.
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. 064/390-62-76.
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. 063/266-096
Продајем писаћи сто (дрвени)
тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5 kw
очувана, са точковима. Цена
повољна. Тел. 805-911 и 060/08-05911
Продајем дечији креветац,
колица за бебе Чико, беби седиште
за ауто, носиљку за бебе. Мало
коришћено, повољно. 064/5983898
На продају дечији бицикл са
помоћним точковима. 064/5983898
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. 063/281-236.
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.
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
Чувала бих старију женску
особу или помагала у кућним
пословима. Тел. 062/538-838 и
063/292-177
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. 013/805936.
Продајем двобразни плуг
ИМТ757.2. Плуг се налази у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици, може и чување
деце. Тел. 063/ 159-14-48.
На продају дечја соба
„Кики“ програм. Велики и

мали орман, радни сто у натур
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.
У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у
боји. Тел. 064/459-68-04.
Продајем
класичну
гитару одличног звука.Тел.
21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40
евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну
исправну мешалицу за бетон.
Цена 100 евра. Тел. 064/12317-56.
На продају шиваћа
машина „Унион“, руска, нова,
само глава, очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
На продају нова сљемена
од јачег поцинкованог лима,
за постављање на врху крова
или као заштита зида од1/2
цигле (уместо каљева), 3 ком.
Л=2,70 м/ком. Цена 7 евра
ком. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања,
дупло
дно.
(фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу
ауто приколице и мању
портрошњу горива. Цена 30
евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну,
очувану, комплетну, оргинал
фабричку ауто куку (немачку)
од Ауди-а 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
За продају машина за
прање веша, италијанска,
Елин, исправна у одличном
стању. Цена 65 евра. Тел.
064/429-06-14.
Радио би поправку
плинских бојлера, шпорета,
пећи и решоа. Тел. 063/482418 и 2101-623.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и
064/915-88-35.
На продају комода за
ципеле (може и као ормарић),
сточић
дрвени
(собни),
оградицу за бебе, фрижидер,
сто трпезаријски са шест
столица, две фотеље, тросед,
сет (3 комада) стаклених

сточића,
врата
дрвена,
пластичну бурад. Тел. 833-806
и 069/129-53-12.
Хитно потребан посао
скромној жени код старијих
лица, нега, рад у кући.
Плаћање на сат или пуно радно
време. Повољно. Тел. 061/20599-00.

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

Мерцедес дизел 190 д на
продају. Тел. 065-835-82-50.
Продајем опел корсу АЦЦ
1100 кубика, 1990. годиште,
регистрована, у солидном
стању, цена 500 евра. Тел.
064/18-65-244.
Купујем скутер од 49m3,
у добром стању, новије
производње, пежо 49 м3,
пјађо 49 m3 или кумко 49m3.
Тел. 069/13-81-940.
Продајем „заставу 128
скала“, 1989. годиште. Тел.
805-192.
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.
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 „Сузуки“ wagonR+
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра
стању, регистрован до 17.3.2016.
(власник). Добро очуван, поседује
климу, аир бег, електронске
подизаче стакла, multi jet мотор.
Цена по договору, могућа замена.
Тел. 063/767-82-85.

На продају две машине
за прање веша, исправне у
одличном стању. Цена 50 и 70
евра. Тел. 064/429-06-14.
Продајем Ладу 110, 1500
кубика,16 вентила, 2004. годиште,
регистрована од јула 2016. Тел.
064/128-46-98.

Дана 13. априла тужних је 19. година од како ниси поред
мене

СТОЈАН АНТОНИЋ - СТОЛЕ
1932 – 1997.
Столе мој мили,
бићу ти дивна жена, остајем веран друг, услиши ми жељу
и поведи на твој пут.
Вечно ожалошћена Јулијана

У суботу, 26. марта 2016. године навршава се шест
месеци откако са нама није најбољи супруг, тата и
деда на свету

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)
На градском гробљу у 11 часова даваћемо помен
Његови најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела,
син Златко, унука Лена , унук Иван, снаја Данијела,
зет Бранислав, рођаци и пријатељи.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 25. март 2016.

КОБНИ ПРОНАЛАСЦИ

ДЕСЕТ ПРОНАЛАЗАЧА КОЈЕ СУ УБИЛИ
СОПСТВЕНИ ИЗУМИ

Иронија судбине наменила је
неким проналазачима крај као на
филму, да им главе дођу управо
њихови сопствени изуми, без
обзира колико су после били од
користи човечанству.
1. Франц Рајхелт, падобран
Француски кројач пореклом
из Аустрије због своје пасије –
прављења првог падобрана –
добио је и надимак летећи кројач,
који звучи благо иронично ако
се има у виду то како је Франц
окончао свој живот. Наиме,
овај изумитељ био је пионир у
шивењу падобрана, те је тако
једног дана одлучио да тестира
један који је сам дизајнирао и
скројио. За пробни скок изабрао
је ни мање ни више него Ајфелов
торањ, а пошто се падобран није
отворио, Рајхелт је погинуо на
лицу места.

2. Вилијам Болок, рото-штампарија
Американац Вилијам Болок
изумео је 1863. ротирајућу
штампарску
пресу
која
је
револуционализовала
штампарску индустрију због своје
велике брзине и ефикасности.
Међутим, у бизарној несрећи
која се догодила четири године
касније, док је подешавао
једну од штампарских машина
у Филаделфији, непажњом му
је један део пао на ногу, коју
је након пар дана захватила
гангрена. Упркос ампутацији,
Вилијам Болок је убрзо умро од
последица инфекције.
3. Ото Лилентал, параглајдер
Овај
немачки
изумитељ
заслужан је за постојање
параглајдера, а током своје
кратке летачке каријере развио
је чак 18 различитих модела (15
монолетелица и три билетелице).
Због доприноса на пољу
авијације често се спомиње као
отац летења. У лето 1896. страдао
је после пада са висине од 17
метара док је покушавао поново
да вине свој параглајдер који је

упорно одбијао његове команде.
Смрт је наступила 36 сати након
пада услед фрактуре кичме, а
његове последње речи биле су:
„Неке жртве се морају поднети”.
4. Жан-Франсоа Пилатр де Розије,
летећи балон
Мало је познато да је
француски наставних хемије и
физике Жан-Франсоа Пилатр
де Розије био један од пионира
авијације. Заједно са маркизом
Д‘Арландом 1783. године први
пут је полетео у ваздух балоном.
Розије је погинуо када се балон
срушио у близини Вимероа у
тренутку док је покушавао да
прелети преко Ламанша, а он
и његов сапутник Пјер Роман
су тако постали прве жртве
ваздушне несреће.
5. Томас Миџли, адитиви за гориво
Амерички инжењер и хемичар
Томас Миџли у 51. години је
оболео до дечје парализе и
постао инвалид. Развио је
сложени систем полуга и веза
како би могао да се подиже из
кревета, који га је на крају убио
четири године касније, када се
случајно заплео у канапе своје
направе и угушио се. Ипак, у
историју је ушао и као човек
који је изумео тетраетил-олово,
адитив који се додаје бензину,
као и хлорофлуоркарбон.
6. Марија Кири, радијум и полонијум
Добитница Нобелове награде
из области хемије изумела је
процес илозације радијума
након што је заједно са супругом
открила радиоактивне елементе
радијум и полонијум. Славна
научница умрла је од апластичне
анемије, што је била последица
дуготрајног излагања јонизујућој
радијацији током експеримената.
У време када се Киријева бавила
научним радом, последице
радијације на људе нису у
потпуности биле истражене.

7. Џејмс Даглас, гиљотина
Био је последњи од четири
регента
Шкотске
током
владавине краља Џејмса VI,
а прославио се након што је

ХРАНА МОДЕРНОГ ДОБА

БУРГЕР ЗА ВЕГАНЕ

Пре извесног времена, први пут у историји,
испечен је и поједен бургер од меса креираног у
лабораторији, коришћењем матичних ћелија. Ако
се питате где га можете пробати, одговор је нигде,
јер по цени од 330.000 долара тешко да ће се скоро
наћи у продавници брзе хране у вашем крају.
Биохемичар са Стенфорда, Патрик Браун,
искористио је потпуно нови приступ овој теми. За
разлику од прескупог „узгајаног” меса за бургер,
он је успео да креира бургер без меса, значајно
јефтинији, а који изгледа и има укус правог.

добио рат са побуњеницима
који су подржавали прогнану
краљицу, чувену Мери Стјуарт.
Када је из Енглеске донео једну
посебну врсту гиљотине, коју је
мало модификовао, није могао
ни да наслути да ће она посећи и
његову главу 1581. године.
8. Валеријан Абаковски, аеровагон
Летонски
иноватор
контруисао
је
такозвани
аеровагон,
експериментални
вагон који је користио мотор
авиона и пропелер, а његова
намена је била да се њиме
превозе совјетски државници. У
јулу 1921. група коју је предводио
Фјодор Сергејев кренула је
овим возилом од Москве ка
Тули како би га тестирали. Иако
су успешно стигли у Тулу, на
повратку у Москву возило је при
великој брзини испало из шина,
а сви путници су настрадали,
укључујући и Абаковског.
9. Жозеф-Игнас Гијотин, гиљотина
Иако није изумео гиљотину,
његово име је постало синоним
за ову справу којом се кроз
векове обављала егзекуција.
Гијотин је био француски лекар
који је 1789. године предложио да
се при извршењу смртних казни
користи справа која осуђеницима
одсеца главе. И док једни извори
тврде да је на крају свог живота
и сам постао жртва гиљотине,
други пак истичу да је у питању
народна легенда, те да је умро
природном смрћу. Због срамоте
што се породично име везује за
тако страшну справу, Гијотинова
фамилија тражила је од владе да
промени име гиљотине.
10. Ван Ху, први астронаут
Кинески званичник из 16. века
био је, по свему судећи, човек
испред свог времена у жељи
да досегне звезде, те је тако
покушао самога себе да лансира
у свемир, и то седећи у столици за
коју је привезао 47 малих ракета.
Ракете су, наравно, експлодирале
при паљењу, а након експлозије
није остало ништа ни од Вана
Хуа а ни од столице. Тако се
неуспешно завршио његов
покушај да постане први
астронаут. Космичка правда
ипак је постигнута када је један
од кратера на Месецу добио
име управо по овом службенику
чувене династије Минг.
Извор: popularnanauka.com

„Куварска” тајна коју је применио је састојак који се
екстракује из протеина који се налази у махунаским
биљкама и зове легхемоглобин. Као што само име
указује, легхемоглобин је сличан хемоглобину
који се налази у крви. Оба ова протеина укључена
су у транспорт кисеоника. Легхемоглобин се
састоји из атома гвожђа окруженог органским
прстеном и управо гвожђе даје молекулу својство
привлачења кисеоника. Када се кисеоник споји са
гвожђем долази до оксидације, што цео протеин
чини црвеним и тиме му даје боју меса. Наравно,
није све до козметике, ово својство креира и укус
сличан оном који има месо.
Браун је провео доста времена подешавајући

ТОП ЛИСТЕ
ТОП ЛИСТА ДЕЛФИ КЊИЖАРА
1. Иследник, Драган Великић
2. Права историја света, njuz.net
3. Казна за грех – Књига успомена, Јелена
Бачић Алимпић
4. Сама, Исидора Бјелица
5. Казна за грех – Ноћ када су дошли сватови,
Јелена Бачић Алимпић

ТОП ЛИСТА ДЕЧИЈИХ КЊИГА
ДЕЛФИ КЊИЖАРА
1. Овај свет може да буде бољи – Моји
разговори с ћерком о економији, Јанис
Варуфакис
2. Желим, Градимир Стојковић
3. Анатомска сликовница, Група аутора
4. 101 чињеница коју треба да знаш о
диносаурусима, Група аутора
5. 101 чаробна бајка, Група аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Сиддхарта и Урбан – Стреле в мају
2. РНДМ и Лилволф – Предуго
3. Влахо – Хоме
4. Неверне бебе – Прича о нама
5. Артан Лили – Оно што те неће

рецепт тако да укус буде сличан месу и у томе је
постигао импресивне резултате. У овом тренутку,
укус је најсличнији ћурећем месу, а цена једног
бургера је око 20 долара.
Извор: supergenije.rs
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МАМЕ И БЕБЕ
„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 радо су позирале:
Кристина Вељковић и син Стефан
Шајин, Марија и Новак Гаутхер,
Мирјана Бошњачки и мала Теодора
Доневски, Маријана Лончарски и
ћеркица Маша Радишић, Станислава
Новаковић и синчић Слободан
Филиповић.
A.Б.

Кристина Вељковић

Марија Гаутхер

Мирјана Бошњачки

Маријана Лончарски

Станислава Новаковић

ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 24, 25. ЈАНУАР 1977.

ВАТИНЦИ НА ЧЕЛУ
Ватинци су довели струју у своје село 18. децембра
1959. године. Тада су у свим домовима засијале
електричне сијалице и за све житеље започео је нови
живот. Сада свака кућа има телевизор и радио апарат, а
„бела техника“ се одавно одомаћила у многим домовима
ових вредних пољопривредника. У овом периоду
набављен је 21 трактор, два комбајна, 10 аутомобила,
изграђено је много нових кућа, од којих једна на спрат,
као и преко 30 купатила.
Ово место је последњих година доживело значајне
промене - каже Никола Мандић, председник Савета
Месне заједнице. – Добровољним радом самих мештана
и самодоприносом изграђено је низ значајних објеката,
тако да је село данас лепше и уређеније.
Ватинци су у многим акцијама које су до сада
организоване у овој комуни предњачили, али у
последњој показали су далеко најбоље резултате. Они
су чак са 220 одсто остварили план уписа зајма, што је
најбољи резултат у свих 22 села у Општини.
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (11)

I КЊИГА

СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 169, 16. ЈАНУАР 1987.

СЕЛИМА У ПОХОДЕ

По већ устаљеној пракси земљорадници ће и ово
зимско затишје на пољима искористити стицање нових
знаља из области пољопривреде. У томе ће им помоћи
стручњаци „Агрозавода“, кооперације, као и професори
Пољопривредног школског центра „Милош Попов
Клима“.
Наиме 12. јануара у Павлишу је почела да ради,
такозвана „Зимска школа“ са 30 полазника из редова
индивидуалних пољопривредних произвођача. Током
четрдесотодневне наставе они ће уз помоћ професора,
у оквиру програма.“Општи ратар“, упознати најновија
достигнућа из области пољопривредних култура,
технике, заштите, хербицида... Финансирање „Зимске
школе“ сносе СИЗ образовања општине и кооперација
у Павлишу.
ВРШАЧКА КУЛА, НЕДЕЉНА ИНФОРМАТИВНА НОВИНА, ГОДИНА 23,
БРОЈ 354, 24. ЈУН 1997.

СИМПО У ВРШЦУ

Наш град је од пре пар дана богатији за још један
савремено опремљени малопродајни објекат. Реч је
о Симповом салону намештаја, отвореном прошле
недеље и смештеном у бившем објекту Јастреба на путу
за Средиште, који нуди широку лепезу произбода ове
холдинг компаније из Врања.
Симпо је, како се чуло на отварању, из малог
столарског предузећа са 150 радника од 1963. до данас
прерастао у прави гигант са месечном производњом
вредном 25 милиона марака. Данас је то компанија са 32
друштвена и 34 мала и средња предузећа са мешовитим
капиталом и 6.500 запослених.
У овом новотвореном салону у Вршцу, површине
2.000 квадрата, 16. у Војводини и 86. у Србији, где је
запослено 16 радника, Вршчани су сада могу куповати
робу по повољним ценама, уз могућност кредита на 12
месеци без камате са учешћем од 20 одсто.
Ј.Е.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - Становници пре Римљана, њихове насеобине и културне
прилике - Појава Римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - Стратегијска важност и
војничка посада у Вршцу за време Римљана - Име Вршца тога времена - Крај римској владавини
За време августово подигнути
су они римски бедеми 6), који
се и поред Вршца повлаче. Они
су у две паралелне линије вуку
од севера на југ кроз тамишку
жупанију. Источни бедем почиње
близу Муриша код Липове и
вуче се поред Кешинца, Бенчека
и Јанове, међу Мошницом и
Буковцем к Т. Сакошу, одавде
близу Бидре, Бућина и Ђермана,
између Вршца и Павлиша, преко
Потпорња правце к десној
обали Караша и свршава се код
Кајтасове, близу Дунава.
По
Вршачком
хатару
провлачи се овај бедем јошт
и кроз поље „Јарак“, по њему
названо, и ту је он местимице
2м. висок.
Друга линија почиње између
Шендорфа
и
Гутенбруна,
прелази преко Тамишграда до
Ватина где је малке прекидају,
да опет започне код Алибунара
и да се код Ковина на Дунаву
сврши. Трећи бедем, овоме
налик али много мањи, вуче
се од Моноштора до Бобде у
торонталској жупанији, али се
за њега држи, да су га Авари
подигли.
Ови су се бедеми на неким
местима, тако на пр. код Вршца
са југоисточне стране у песку,
сасвим добро одржали и
местимично високи су јошт
преко 4 метра. Саграђени су од
набацане земље и отворени
су косином према истоку, а за
собом имају јарак.
Кад дакле добро посмотримо
положај ових банатских тврђава
од земље и она преисторијска
насељења, наћићемо, да се ова
последња налазе већином у
6) Како се је писцу овога дела
Торма изразио
1) Dio Cassius, LXVIII, 6-10.

тамишкој жупанији, нарочито у
источној половини њеној, како
се вуку од севера на југ линијом,
коју планине подебљавају и
леђа јој чувају од нападаја са
римских бедемова, страном
нападаја њима окренути. Шта су
имали да чине римски бедемови
према насеобинама, најбоље
се види код Вршца, Драгшине и
Алиоса, где у кривим линијама
мењају свој правац, да нису на
дохват овим тврђавама. Вршац
је дакле јошт онда имао голему
стратегијску важност.
Даки поново дођоше, г. 80.
по Хр. , до славе, кад их је краљ
Децивал (Decebal), узевши
владу у руке, поново повео на
суседне римске провинције.
Том приликом он је приморао
римског цара Домитијана да му
и данак плаћа.
Али горди Рим није могао дуго

трпети ово унижење. Трајан (98117 по Хр. ) му спасе част. Он је
двапут (101-102 и 104-107) бодио
војску на Дакију, и покоривши је,
учини је римском провинцијом.
Први пут пођу Римљани на
Дакију са две војске. Источна
војска кретала се планинским
венцем источног Баната на
Сармизегетузу (код данашњег
Вархеља у хуњадској жупанији),
главну варош од Дакије. Западна
војска , која је преко понтонска
моста код Ст. Паланке Дунав
пребродила и којом је сам
Трајан заповедао, кретала
се преко околине вршачке к
равници Тамиша, дочимсе она
прва повлачила даље источно
уз реку Черну. Крвава битка
код Тапе (Тарае), близу Лугоша,
отвори пут Римљанима, морао
је Децивал пристати на услове
мира 1)

ВРШАЧКА КУЛА
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
КРВАВИЦЕ
Намирнице
надева)

(за

10

кг

3кг свињских глава
1,5 кг свеже сланине
1,5 свињских кожурица
2 кг беле џигерице (плућа)
1кг свињске слезине
1 кг бубрега
1кг свеже свињске крви
250г соли
40 г млевеног црног
бибера
1 кашика (20г) најкирца
(пимента)
на врх ножа струганог
мускатног орашчића
дебела свињска црева

угрудва, а затим је оставити
на хладно место до употребе.
Крвавице обавезно осушити
на ваздуху и димити их два –
три дана. Након тога чувати
их на прохладном промајном

месту.
Сервирати их као предјело,
закуску и мезе, или пећи и
служити с киселим купусом,
сланим
кромпиром,
пасуљем...

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

DOO

KeramikA

Крвавицу
припремамо
као и џигерњачу, пиринчару
и шварглу, само што се
самлевеној смеси додаје
свежа свињска крв, измеша
и њоме се надевају црева.
Чим се прикупи, свежу крв
треба дуго мешати, да се не
КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ
„Домаће ракије“ и „Домаћа
прерада меса“
Купите наше књиге, проверите
понуђене рецепте и сами
направите здравствено исправне
ракије и специјалитете од меса
раскошног – домаћег укуса и
мириса.
Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел:

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI

ДОМАЋА ЏИГЕРЊАЧА
Намирнице( за 10 кг надева):

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

3кг свињских плућа (беле
џигерице)
2кг свињске јетре
1кг свињског срца
1 кг слезине
2 кг свињске главе
1 кг кожурица
220 гр соли
1 кг свеже куване сланине
50 гр млевеног црног бибера
50 гр љуте безбојне паприке
5г најквирца (пимента) дебела
свињска црева за надев
1 кг црног лука (по жељи)
Потребне количине изнутрица
и обарену свежу сланину и
кожурицу добро оцедити и
нарезати на мање комаде,
самлети у машини за месо кроз
најситнију решетку “шајбну”
од 3мм, а месни део (од главе)
на 6 до 8 мм. У већој посуди
измешати зачине и материјал за
џигерњаче, а по жељи додати
и у масти пропржен, издинстан
и самлевен црни лук. Смеси
додати пола литре супе у којој је
кувана изнутрица, па надевати
у црева. Црева везати канапом
за оба краја (да се добије венац),
ставити у воду и “кувати” око сат
на лаганој ватри да не ври.
Извађене џигерњаче избоцкати
виљушком да из њих изађе
масноћа и оставити да се охладе.
За побољшање укуса џигерњаче,
подимити на хладном диму (дандва), мада су веома укусне и
недимљене. Џигерњаче не могу
дуго да трају, Па их прве треба
торшити.

РАТАРСКА ЏИГЕРЊАЧА
Намирнице (за 10 кг смесе):
4 кг свињске јетре
4 кг свињских глава
1 кг месних свињских
ребара
1кг свињских кожурица
220 гр соли
50 гр млевеног бибера
1 кашичица најквирца
(пимента)
2 главице белог лука
дебела свињска црева
Поступак припремања
ратарске џигерњаче је исти
као код припреме “домаћих”,
само што је димљење
обавезно. Надимљен, овај
спецјалитет траје до раних
пролећних дана.
Вредни војвођански ратари
радо су је носили на њиву
као храну приликом првих
сетвених радова у пољу. По
томе су и добиле име ратарске
џигерњаче.

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ОСВОЈИЛА КУП “МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ”

ВРШЧАНКЕ
УЗДИГНУТА ЧЕЛА

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН - ФМП 52:92
(11:31, 12:19, 12:21, 17:21)
Вршачка публика скоро није видела монотонију
кошаркашку представу са исходом који је већ после
пет минута игре био потпуно предвидив. Заслуга за
то припада момцима тренера Слободана Клипе који
су декласирали домаћи тим, надвисили га у свим
елементима игре и у потпуности оправдали епитет
најбољег тима лиге. Вршчани су наставили са праксом
лошег почетка утакмице, али овог пута није било
дијаметрално супротног односа према игри у другом
полувремену,што им се дешавало на неким утакмицама,
већ се равна линија у потрошњи енергије наставила
до краја. Кад већ нису били у могућности да уживају у
добрим потезима својих љубимаца, домаћи навијачи су
аплаузом наградили атрактивна закуцавања Добрића

Одлука о опстанку у Новом Саду: Стефан Митровић и Илија Ђоковић
(ФМП)

и Остојића и читав гостујући састав који је приказао
димензију кошарке која превазилази КЛС границе.
Тренер Вршчана Милош Пејић није тражио алиби
за пораз, али је изнео неке разлоге слабе партије свог
тима.
- Имали смо озбиљних здравствених проблема
целе прошле недеље, десеторица играча била су под
температуром. То је био фактор који смо тешко могли
да превазиђемо, али и да смо били потпуно здрави
тешко би могли да се супротставимо оваквом ФМП-у.
Срећом ово за нас није била кључна утакмица, ми
судбину решавамо наредног викенда у Новом Саду,
победа и пораз до десет разлике нас остављају у лиги.
фото: Ј.Ј.
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 25. КОЛО
Тамиш - Беовук 		
84 : 69
Младост - ОКК Београд
109 : 71
Смедерево - Напредак Рубин
82 : 86
Вршац Свислајон - ФМП 52 : 92
Јагодина - Војводина 		
73 : 90
Константин – Слога		
67 : 80
Борац – Спартак		
107 : 105
Табела:
1. ФМП		 25
2. Борац		 25
3. Константин
25
4. Тамиш		 25
5. Младост
25
6. Напредак
25
7. Беовук 72
25
8. Спартак
25
9. Смедерево
25
10. Слога		 25
11. ВршацСвислајон25
12. ОКК Београд 25
13. Војводина
25
14. Јагодина
25

РУКОМЕТ
ТРИЈУМФ МЛАДОСТИ У ЦРВЕНКИ

БОДОВИ НАЈБОЉИ ЛЕК

ЦРВЕНКА (2) - МЛАДОСТ 27:31 (13:13)
Вршачки рукометаши су брзо
преболели пораз у Шиду, у првом
пролећном колу, и донели изузетно
важне бодове са гостовања у
Црвенки. Изабабраници тренера
Бориса Каракаша били су на овом
мечу појачани са двојицом играча
београдске Црвене звезде, лидера
наше Суперлиге, који ће до краја
првенства на двојну лиценцу
наступати за Младост. На тај
начин је и конкретизован договр
о сарадњи два клуба постигнут у
фебруару на турниру Дан рукомета
у Вршцу. У изузетно занимљивој

утакмици Младост су предводили
Бегенишић и појачање Гачевић са
по 8 голова, четири пута у стрелце
се уписао Раковић, а три гола додао
је и Београђанин у вршачком дресу
Столић. Квалитет у игри Младости
дала је разноврсност у нападу,
чак девет играча се уписало у
листу стрелаца. У наредном колу
Младост у Миленијуму дочекује
екипу Младости ТСК из Бачког
Јарка. Утакмица се игра у петак са
почетком у 20 часова.

Наставак борбе за врх: Душан Раковић (РК Младост)
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Кошаркашице Вршца Свислајон нису успеле да
направе изненађење у полуфиналу Купа Милана Циге
Васојевића, али могу бизи поносне на своје учешће у
завршници најмасовнијег такмичења. Црвена звезда је
у неизвесној утакмици славила резултатом 64:56 (13:12,
18:17, 17:13, 16:14) а потом и освојила пехар савладавши
у финалу екипу Врбаса.
Цело прво полувреме се играло кош за кош, па ни
једна екипа није имала већу предност од три поена.
Друго полувреме је донело благу превагу на страну
Звезде, која је тада дошла до осетнијег вођства, које је у
последњем минуту дошло и до највећих +10. Вршчанке
то нису могле да престигну.
Најбоља играчица сусрета била је Марина Мандић
(индекс 30), која је за 37 минута проведених у игри
постигла 20 поена уз 14 скокова. Двоцифрен учинак
имала је још само Ивана Јовановић, која је постигла 15
поена уз 6 скокова.
Вршчанке сада очекује полуфинална серија
плеј-офа домаћег првенства, у ком ће се састати
са првопласираном екипом на табели – Радивојем
Кораћем.
Ј.Ј.

48
43
42
39
39
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28

СТОНИ ТЕНИС
СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У НИШУ

НОВА МЕДАЉА ЗА ЈОКИЋЕВУ

После недавног успеха
у Италији, где је као
репрезентативка Србије на
јуниорском ИТТФ опену у граду
Лињану освојила прво место у
дублу са Драганом Вигњевић,
млада стонотенисерка Тијана
Јокић донела је још једно
одличје вршачком пинг понгу.
На сениорском државном
шампионату у Нишу Јокићева
је у дублу са Вејновићевом
освојила бронзану медаљу
и на тај начин наставила
Плеј-оф није далеко: Ребека Дани, Уна Радак и Тијана Јокић
континуитет одличних
(СТК Вршац)
резултата. Њена форма радује
тренера Вршчанки и селектора
појединачној конкуренцији, изгубила је
женске репрезентације Србије Слобадана
у четвртфиналу од шампионке Викторије
Стојанова, који се осврнуо на државно
Тружински из Новог Сада, док је у дублу
првенство.
освојила медаљу.
- Шампионат је био врло слаб а одабир
Тренер Вршчанки изразио је задовољство
термина за државно првенство изузетно
тренутном ситуацијом у Суперлиги.
лош, уопште календар такмичења нашег
- Још увек смо у игри за пласман у плеј - оф
националног савеза је потпуно неусаглашен у
иако су нам амбиције биле да опстанемо у
односу на европски. Није се водило рачуна да
Суперлиги. Радује ме повратак у праву форму
се термин поклапа са играњем националних
капитена Уне Радак и играма Тијане Јокић
лига, конкретно француској лиги, у којој
која је апсолутно експлодирала. Ту је и млада
наступају две наше најбоље играчице, које
Ребека Дани, вредна девојка која игра своју
тамо обезбеђују своју егзистенцију.Уопште,
прву сезону у елитном друштву. Екипа је спој
направљен је низ пропуста па су многи
младости и искуства, можемо свакога да
турнири остали без учешћа најбољих,а
изненадимо, закључио је Стојанов.
податак да је на државном шампионату
Такмичење у женској Суперлиги наставља
учествовало свега 15 играчица је потпуно
се 2. априла, Вршчанке гостују другопласирној
разочаравајући. Задовољан сам наступом
екипи на табели, Новом Саду.
Тијане Јокић који је ушла у осам најбољих у

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
ВРШАЦ ДОНЕО ВАЖНЕ БОДОВЕ СА ГОСТОВАЊА У НОВИМ БАНОВЦИМА

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 17. КОЛО

ПОБЕДА НАДЕ

ОМЛАДИНАЦ (Н.БАНОВЦИ) - ВРШАЦ 0:1 (0:1)
Гостовање у Новим Бановцима
потврдило је праксу из јесењег дела
сезоне у којем су Вршчани неупоредиво
боље играли на страни него пред својим
навијачима. Уколико желе да избегну
селидбу у нижи ранг играчи Вршца
мораће под хитно да почну да освајају
бодове на Градском стадиону, већ у
суботу када им госте долази неугодна
и јака Бачка из Суботице. Оно што их је
красило против Омладинца, храброст и
велика борбеност, мора постати модел
и када су у питању мечеви на свом

Победа подигла расположење - Играчи ФК Вршца

терену. Једини
погодак за другу
овосезонску
победу постигао
је Војкан
Сарајлин,
после одличне
соло акције и
асистенције
Данила Белића
у првом
полувремену.
У другом делу

ЈОВАН СТЕФАНОВ НОВИ ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА
После одласка Бранка Савића Вршчане је два кола водио
тандем бивших првотимаца Перица Ранков - Јован Герга.
Пропозиције такмичења налажу да тренер српсколигаша
мора бити стручњак са А лиценцом, а са одговарајућим
квалификацијама који је тренутно био слободан је Јован
Стефанов. Популарно Белов је већ одрадио прве тренинге са
екипом уз коју је био и у Новим Бановцима.
- Момци су дали више од максимума у овом тренутку што
није била пракса јесенас. Потпуно су променили приступ игри,
то је сада потпуно нови Вршац, међутим, морамо да почнемо да
побеђујемо и код куће, у противном бодови освојени на страни
неће вредети много. Уверен сам да имамо квалитет најмање
за опстанак у лиги. Помоћ навијача нам је у овом тренутку
потребнија него икад, јасан је Стефанов.

утакмице домаћин је имао
више од игре, али не и
довољно спретности у
нападу да затресе мрежу
Вршца коју је чувао Лучић.
Појачање из батајничког
БСК-а биће између статива

и против Бачке јер се Илкић повредио и
још увек није потпуно спреман. У саставу
Вршца против Суботичана неће бити ни
Сарајлина који има два жута картона.
Утакмица Вршац - Бачка почиње у 15
часова.
Фото: Б. Јосимов

ВРШЧАНИ НАЈАВИЛИ ЛЕПШЕ ДАНЕ У БАНАТСКОЈ ЗОНИ

ПОБЕДА ЗА БЕГ СА ДНА

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – РАДНИЧКИ (К) 1:0 (0:0)
Вршац јунајтед више није фењераш у Банатској зони. После
тријумфа над солидним Ковинцима изабраници тренера
Мише Бељина препустили су последњу позицију на табели
избиштанском Полету и најавили лепше дане у наставку
сезоне. Меч против Радничког није био превише атрактиван
за гледање, важност бодова спутала је креативце оба тима да
организују акције које плене фудбалске сладокусце. Велики
труд Вршчана исплатио се после одличне акције вихорног
Моторова у 68. минуту када је продро по десном крилу,
идеално центрирао, а искусни Тимић врхунски реаговао и
савладао голмана радничког Алавању.У првом полувремену
Вршац јунајтед није успео да материјализује велику предност
у поседу лопте, док су Ковинци вребали из контре. У 43.
минуту гости су могли да дођу до вођства, Марковић је после
одличне акције Бицуљевића погодио пречку. Офанзиву
домаћих у другом полувремену најавио је Бирђан добрим
ударцем главом у 49. минуту, потом је Борић упутио одличан
волеј у спољни део мреже, да би коначно Тимић погодио за
велико славље. У 85. минуту нападач Ковинаца Вулићевић је
после грешке Олђе имао шансу утакмице, али је његов лоб
ударац завршио поред стативе Доновићевог гола. Тренер
Бељин је после меча рекао да је задовољан победом, не и
игром у којој има пуно простора за напредак.
- Победа је само подстицај за искушења, пред нама је још
јако пуно посла. У борбу за опстанак ушли су и Слобода из
Нових Козараца и кикиндски ЖАК. Наредна два кола могу
бити веома важна за даљи ток првенства, пре свега овог

ФУТСАЛ
ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА 11. КОЛО

Мајсторија за три бода: Бојан Тимић
викенда су два дербија зачеља, у Избишту где гостује Црвена
звезда из Руског Села и у Кикинди где ми идемо на мегдан
ЖАК-у. Надамо се да можемо до бодова против Кикинђана
који су остали без великог дела тима из јесењег дела сезоне
и да заменимо позиције на табели. Полет из Избишта је пред
императивом победе против Црвене звезде, нарочито после
пораза у Лукићеву, изненађујућег јер су Избиштани много
квалитетнији састав. Пролетер је са две пролећне победе
ушао у мирне воде, чека га искушење у Ковину, закључио је
Бељин.
Фото Б.Ј.

ВРШЧАНИ ЛАКО ДО БОДОВА
ФОРУМ - ТЕЛЕП 5:2 (2:0)

Вршачки друголигаш је потврдио улогу фаворита
против Новосађана и забележио очекивану победу.
По два пута су се у листу стрелаца уписали Јанковић и
Везмар једном је мрежу гостију погодио Богдановић.
У наредном колу Форум гостује екипи Танго, меч у
новосадском СПЕНС-у игра се у понедељак од 16
часова.

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНА 11. КОЛО
Апа Футсал - Летећи Холанђанин
Хајдук - Србобран			
Форум - Телеп		
Викинг - Танго		
Тврђава – Кикинда

4:8
4:3
5:2
6:2
5:3

Бачка 1901 - Раднички (НП)
Омладинац – Вршац 		
ТСЦ - Раднички (СМ) 		
Сента – Железничар		
Долина - Борац (С) 		
Цемент - Раднички (Ш)
Слога – Банат			
Оџаци – Дунав			
Табела:
1 Оџаци
17 10 4 3
2 Раднички (НП) 17 9 5 3
3 Сента
17 7 7 3
4 Раднички (СМ) 17 7 6 4
5 Дунав
17 6 8 3
6 Бачка 1901
17 6 8 3
7 ТСЦ 		
17 7 5 5
8 Цемент
17 6 6 5
9 Омладинац 17 5 8 4
10 Слога
17 6 5 6
11 Раднички (Ш) 17 5 7 5
12 Железничар 17 6 3 8
13 Вршац
17 2 7 8
14 Борац (С)
17 3 3 11
15 Долина
17 2 5 10
16 Банат (-6)
17 3 5 9

1:1
0:1
3:0
1:0
2:2
1:0
0:1
0:0
34
32
28
27
26
26
26
24
23
23
22
21
13
12
11
8

БАНАТСКА ЛИГА 17. КОЛО
Раднички Зрењанин - ЖАК
5:0
Црвена звезда (РС) - Јединство (БК) 2 : 1
Младост (Л) – Полет		
2:1
Слога - Раднички (С) 		
2:0
Слобода – Козара		
0:1
Јединство (НБ) – Будућност
2:0
Пролетер (БК) – Славиа		
1:0
Вршац Унитед - Раднички (К)
1:0
Табела:
1 Раднички Зрењанин 17 15 0 2
45
2 Козара
17 11 4 2
37
3 Јединство (БК) 17 9 2 6
29
4 Јединство (НБ) 17 9 1 7
28
5 Будућност
17 9 1 7
28
6 Раднички (С) 17 8 2 7
26
7 Слога
17 8 1 8
25
8 Пролетер (БК) 17 6 5 6
23
9 Славиа
17 6 3 8
21
10 Слобода
17 7 0 10
21
11 ЖАК (-1)
17 6 3 8
20
12 Младост (Л) 17 6 1 10
19
13 Црвена звезда (РС) 17 6 0 11 18
14 Раднички (К) 17 5 3 9
18
15 Вршац Унитед 17 5 3 9
18
16 Полет
17 5 1 11
16
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 17. КОЛО
Јединство Стевић - Југославија
0:2
Младост (О) - Партизан (Г)
3:0
Динамо 1945 - Борац (С)
5:0
Будућност (А) – Војводина
1:0
Младост (В) - БАК		
1:0
Слога (БНС) - Владимировац
3:2
Црвена звезда - Вултурул
2:1
Табела:
1. Динамо 1945
16 15 1 0 46
2. Младост (О)
16 12 1 3 37
3. Војводина
16 10 2 4 32
4. Слога (БНС)
16 10 2 4 32
5. Будућност (А)
16 9 3 4 30
6. Вултурул
16 7 3 6 24
7. Борац (С)
16 6 5 5 23
8. БАК		
16 6 5 5 23
9. Црвена звезда
16 6 2 8 20
10. Партизан (У)
15 6 0 9 18
11. Младост (В)
16 5 1 10 16
12. Јединство Стевић
15 4 3 8 15
13. Југославија
16 4 0 12 12
14. Владимировац
16 2 2 12 8
15. Партизан (Г) (-1)
16 1 2 13 4
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