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ГРАДСКИ ОДБОР ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ВРШАЦ
ПОЗИВА ГРАЂАНЕ ДА ИЗАЂУ НА РЕФЕРЕНДУМ

ДЕМОКРАТЕ
ПОДРЖАВАЈУ
НАСТАВАК ИЗДВАЈАЊА
САМОДОПРИНОСА
Подршку наставка издавајања
самодоприноса за здравство,
образовање, путеве и тротоаре пружиле
су вршачке демократе на конференцији
за новинаре, одржаној у просторијама
странке, 31.марта. Др Татјана Вешовић,
председница Градског одбора
Демократске странке у Вршцу, нагласила
је да је захваљујући самодоприносу, који
траје већ 20 година, много тога урађено у
вршачкој општини.
Ових дана поједини локални
политичари обмањују грађане
прећуткујући истину да је највећи део
инвестиција у Вршцу урађен парама
из самодоприноса – дакле, заслуга
за то припада свим грађанима који
плаћају самодопринос, а не појединим
политичарима или њиховим политичким
партијама, изричита је Вешовићева.
Обавеза локалне власти јесте да новац
прикупљен од самодоприноса улаже
у изградњу локалне инфраструктуре
и нико од политичких субјеката не
може да каже да је то само његова
заслуга. Наменско трошење новца
из самодоприноса је посао који су
политички функционери дужни да
обављају и за који су плаћени. Све што је
урађено, урађено је парама грађана, а не
парама појединих политичких покрета.
Председница вршачких демократа
нагласила је да Демократска странка

Демократе: „Највећи део инвестиција у Вршцу
урађен је парама из самодоприноса“
подржава референдумско изјашњавање
грађана о самодоприносу које ће бити
одржано 24. априла, на истим местима и
истог дана када се спроводе и избори на
свим нивоима власти.
Важно је да се захвалимо свим
грађанима који већ 20 година плаћају
самодопринос, додаје др Вешовић.
Захваљујући самодоприносу, као и
улагањима која су дошла са виших
нивоа власти, претежно из Покрајине
Војводине, затим из кредита и других
фондова, ми данас имамо уређене
вртиће, школе, амбуланте, канализацију,
путеве и тротоаре. Самодопринос
је важан, јер он чини половину
инвестиционог буџета нашег града.
Уколико самодопринос поново буде
изгласан, Демократска странка ће се
залагати да његово трошење буде
транспарентно, да сваки уговор буде
јаван, а сваки буџетски динар праћен од
почетка до краја.
Др Татјана Вешовић, која је и
носилац листе Демократске странке
на предстојећим локалним изборима,
подвукла је важност наставка
издвајања самодоприноса за путну
инфратструктуру, школство и здравство и
позвала грађане да изађу на референдум
и подрже нови самодопринос.
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОДОБРИЛА ЗАХТЕВ КОМИСИЈЕ ЗА САМОДОПРИНОС

ЗАЈЕДНО И ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ

Представници Комисије за спровођење поступка непосредног
изјашњавања грађана о увођењу новог самодоприноса обавиће
се истога дана и на истом месту где и предстојећи избори на свим
нивоима. Републичка изборна комисија дала је „зелено светло“ за такав
захтев вршачке Комисије. То је била тема конференције за медије на
којој су се новинарима обратили Јовица Заркула, председник Градске
скупштине, Милуцу Живков, председник Комисије за спровођење
изјашњавања грађана о самодоприносу, и Бранислава Лучић, заменик
председника Комисије за самодопринос.
Заркула је подсетио да је доскорашња Скупштина општине
Вршац, сада Града Вршца, донела, децембра прошле године,
одлуку о спровођењу изјашњавања грађана за поновно увођење
самодоприноса за здравство, образовање, путеве и тротоаре.
- Комисија за спровођење самодоприноса радила је од тада у
континуитету и донела одлуку да се изјашњавање грађана обави
референдумом истог дана када се спроводе републички, покрајински
и локални избори, 24.априла, нагласио је Заркула. Да би све ово било
законито, Комисија се, на челу са председником Милуцуом Живковим,
обратила Републичкој изборној комисији за добијање сагласности и та
је сагласност добијена.
Живков је објаснио да је сагласност Републичке изборне комисије
стигла 29. марта и додао:
- Добили смо сагласност да можемо да спроводимо референдум
у истим објектима у којима се налазе бирачка места за гласање

на изборима, али да се гласање за референдум мора спровести у
посебним просторијама и од стране посебног гласачког одбора.
Лучићева се, у име Комисије, обратила грађанима и позвала их да
изађу на референдум и определе се за увођење самодоприноса.
- Свако од грађана може да да свој мали допринос да сви заједно
боље живимо, нагласила је Лучићева. Морам да вас подсетим да је то
1,7 одсто од личног дохотка и 3,4 одсто од катастарских прихода од
пољопривреде, да пензионери плаћају само ако они то буду хтели,
незапослени наравно не плаћају. То је мали износ за свакога, а то је на
годишњем нивоу око 80 милиона динара, што је велика сума за овај
наш град и значиће много за области за које је намењен, здравство,
образовање, локалне путеве и тротоаре. Педесет одсто самодоприноса
иде за путеве и тротоаре, 25 за основне и средње школе и вртиће, а
преосталих 25 одсто за здравство делиће се између Дома здравља и
Опште болнице.
Представници Комисије и директори установа које ће добити
средства из новог самодоприноса обишли су градске и сеоске месне
заједнице и упознали грађане са резултатима досадашњег и плановима
за утрошак средстава новог самодоприноса. До 24.априла, дана
одређеног за спровођење референдума, грађанима ће бити поново
предочено шта је све урађено средствима самодоприноса који грађани
тренутно издвајају.
Ј.Е.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ ОБИШАО ВРТИЋ, БОЛНИЦУ И ГИМНАЗИЈУ

САМОДОПРИНОС ПОБОЉШАО ШКОЛСТВО И ЗДРАВСТВО

Јовица Заркула, председник Градске скупштине, и Бранислава
Лучић, заменица председника Комисије за непосредно изјашњавање
грађана за наставак издвајања самодоприноса, обишли су, прошле
седмице, Дечји вртић, Општу болницу Вршац и овдашњу Гимназију
„Борислав Петров Браца“. Реч је о установама у којима су реализовани
бројни пројектима захваљујући средствима самодоприноса која
издвајају грађани Вршца.
Бољи услови за вршачке малишане
-Овде се ствара будућност Вршца и читаве наше регије, рекао
је Јовица Заркула приликом посете дечјем вртићу. У разговору са
директорком Емилијом Дангубић сазнали смо шта је још потребно
урадити у Дечјем вртићу како би боравак деце био квалитетнији.
Дошли смо да замолимо колектив и родитеље чија деца бораве овде да
пропагирају потребу усвајања одлуке о новм самодоприносу како би
тај посао успео. Наишли смо на разумевање и верујем да ћемо од сада
сви бити на истом задатку, да потпомогнемо да се усвоји самодопринос
који би био реализован у наредних десет година.
Заркула је подсетио да је дечји вртић први пут обухваћен одлуком
о самодоприносу, те да ће део средстава бити уложен у актуелне
потребе ове мале дечје школице.
-У име Комисије за спровођење референдума за самодопринос
позивам све грађане да изађу 24.априла и да заокруже „да“, јер то
је јако мали део који ми дајемо у овој кризи и немаштини, истакла
је Лучићева. То је у просеку од 300 до 400 динара месечно, зависно
од плате, односно 1,7 одсто од зараде или 3,4 одсто од катастарског
прихода за пољопривреднике.
Лучићева је нагласила да ће део средстава бити намењен за
потребе дечјих вртића, опремање, набавку намештаја како би деца
имала квалитетније услове боравка у својој школици.
Габријела Тошовић, задужена за односе са јавношћу у Дечјем
вртићу, сматра да ће самодопринос донети добробит свим
становницима града Вршца и истиче да колектив подржава једну
овакву идеју која ће улепшати живот малишанима.
-Слажем се да све оно што чини добро дечјем вртићу и деци овога
града треба подржати и ми ћемо то увек учинити, рекла је директорка
Дангубић и подсетила да је у протеклих десет година у вртићима
много урађено. Сви су вртићи реновирани, набављен је намештај,
дидактички смо опремљени на завидном нивоу, добили смо нови
вртић у Хемограду, нове јаслице у центру, а очекујемо и да у мају са
радом почну још једне јаслице, што је важно јер ми на листи чекања
имамо 60 деце.
Самодоприносом до квалитетнијег здравства
Обилазећи Општу болницу Вршац, Јовица Заркула је апеловао
на запослене да промовишу идеју о увођењу самодоприноса које ће
помоћи стварању квалитетнијих услова за лечење Вршчана и свих
пацијената из околних општина које гравитирају овој медицинској
установи.
Вршачка болница биће један од већих корисника средстава
новог самодоприноса, средства која би се издвајала су значајна и
помогла би да опрема и све остало у болници буду на завидном нивоу
што је важно за све наше грађане, закључио је Заркула.
Наташа Маљковић Чонић, чланица Градског већа за здравство,
подсетила да је средства досадашњег самодоприноса користила
примарна здравствена заштита- вршачки Дом здравља и додала:
-Комплетно је уређен Дом здравља, амбуланте по селима,
опремљена Хитна помоћ, обновљена возила, истакла је Маљковић
Чонић. Зато је важно да се тај тренд настави, да се усвоји нови

У посети Дечјем вртићу
самодопринос од кога ће 30 одсто да се усмери на рад и одржавање
амбуланти и Службе хитне помоћи, а 70 преусмери за набавку
медицинске опреме за вршачку Болницу.
Др Зоран Илић, директор Опште болнице Вршац, захвалио се што је
у самодопринос први пут укључена Општа болница где је потребно да
се занови опрема.
-Технологија нам је веома стара и не можемо да пружимо
медицинске услуге из разлога што нам је комплетна опрема на
незавидном нивоу, рекао је др Илић. Дијагностика је у лошем стању,
хируршка опрема такође, тако да је потребно зановити како би се
примењивале мање инвазивне методе лечења пацијената.
Др Илић је нагласио да би опрема, која би се набавила током
наредних десет година средствима самодоприноса омогућила
квалитетније здравствене услуге што је веома важно за све Вршчане и
грађане околних општина.
Опремање вршачке Гимназије
О значају увођења новог самодоприноса Јовица Заркула и
Бранислава Лучић разговарали су и у вршачкој Гимназији са
директорком Наташом Пешић. Наставнички колектив и родитељи
гимназијалаца указаће на значај самодоприноса и подржати увођење
новог јер су средствима грађана побољшани услови рада у овој
вршачкој образовној установи.
Лучићева је подсетила да ће издвајања грађана бити иста као
и сада, а да ће прикупљеним средствима бити реализовани важни
пројекти у Гимназији и осталим школама.
-Захваљујући самодоприносу, у последњих десет година у Гимназију
је уложено 12 милиона динара, истакла је Пешићева. Прошле године
реконструисане су гасне инсталације са измештањем котларнице у
вредности од 6 милиона, а током летњег распуста очекују нас радови
на електро инсталацији. Потребно је да изгласамо самодопринос
јер је то једини начин да наша деца похађају безбедне школе и имају
квалитетне услове за рад и наставу.
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина града Вршца”
суфинансира Скупштина града Вршца
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МИНИСТАР СПОРТА И ОМЛАДИНЕ У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОСЕТИО УЉМУ, ВЛАЈКОВАЦ И ПАВЛИШ

ВАЊА УДОВИЧИЋ : ИМАМО ЈОШ ПУНО ТОГА ДА
КАЖЕМО

Руководство Градског одбора СНС Вршац дочекало је
републичког министра омладине и спорта Вању Удовичића и
кординаторе СНС за јужни Банат, Бранка Маловића и Дарка
Јовановића у Уљми, Влајковцу и Павлишу, уз присуство
великог броја чланова и симпатизера странке. Министар је
најпре посетио Уљму где је присуствовао свечаном отварању

просторија Месног одбора СНС Уљма и обратио се присутнима:
- Несмемо да станемо и прекинемо оно што смо започели.
Сигуран сам да свако од нас овде има још пуно тога да каже
и верује да још пуно тога може да постигне. Срце ми је пуно
кад видим оволико младих људи који верују у целокупну
идеологију и идеју побољшања и јачања система, јер доста смо
прихватали да патимо. Млади не смеју да изгубе веру у Србију,
у своју локалну заједницу, морамо да се боримо за сопствени
амбијент да млад човек остане у свом селу, у свом граду а
не да размишља како ће да напусти своје огњиште, рекао је
Удовичић.
Вања Удовичић је рекао члановима СНС да нико нема права
да се опусти до избора већ да сви чланови странке морају да се
ангажују да се оствари што бољи резултат. Све у циљу наставка
спровођења мера Владе које су дале резултат и тек треба да га
дају.
У Влајковцу је министра Удовичића дочекало руководство
МЗ заједнице Влајковац и најмлађи чланови јединог спортског
колектива у овом селу, Фудбалског клуба Јединство, док је
у павлишу присуствовао утакмици коју је локјална “Црвена
звезда” одиграла са “Вршац јунајтедом”.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА
ПОЗИВА НА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ПОЧЕТКА ОТПОРА ФАШИЗМУ
Поводом 75. годишњице Априлског рата ,
Савез удружења бораца Народно ослободилачког
рата позива чланове породица, све родољубиве
грађане и патриотске организације, да у
понедељак, 11.априла 2016. године, у 12 часова,
заједнички положимо венце и поклонимо се
сенима војника и официра југословенске војске,
погинулих у одбрани отаџбине, пружајући
херојски отпор немачкој фашистичкој солдатески,
априла месеца 1941. године и одржимо мали час
историје код споменика, на граничном прелазу
Ватин.

Б.Ј.
Фото: Б. Јосимов

Срдачан дочек: Министар Удовичић у посети Уљми

ЖИВА ПАВКОВ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:

ПЕТАК У ПОНОЋ, КРАЈЊИ РОК ЗА ПРЕДАЈУ ИЗБОРНИХ
ЛИСТА

Од 10.марта, када је Градска изборна комисија практично
почела са радом доделом образаца онима који су
заинтересовани за учешће у изборима, до тренутка закључења
овог броја „Вршачке куле“ преузела је и прогласила шест
изборних листа. Према речима Живе Павкова, председника
Градске изборне комисије, крајњи рок за предају изборних
листи је петак, 8. априла, до 24 часа.
Поделили смо обрасце у електронској и писаној
форми политичким странкама, коалицијама и групама грађана
како би били у могућности да крену у изборне радње, подсећа
Павков. Прва је листу предала Српска напредна странка,
10.марта, у поподневним сатима, и она је под редним бројем 1
и под називом Александар Вучић - Српска напредна странка.
Истога дана, али у вечерњим сатима, изборну листу предао је
Покрет „Вршачка регија, европска регија“, која је под редним

Жива Павков, председник Градске изборне комисије

ПРОВЕРА БИРАЧКИХ СПИСКОВА
Градска изборна комисија апелује на грађане да
провере да ли су уписани у бирачки списак како
не би дошли у ситуацију да изађу на изборе и да се
испостави да нису на списку, јер тада неће моћи да
гласају.
То се нарочито односи на младе који су
у међувремену напунили 18 година и тако стекли
своје прво бирачко право, истиче Жива Павков,
председник Градске изборне комисије.
Провера бирачког списка може се извршити у
згради Градске скупштине, канцеларија 139, која има
редовно радно време, а по потреби и налогу Градске
изборне комисије остају и дуже.

бројем 2. Сутрадан, 11.марта, изборне листе су предале две
партије: коалиција Социјалистичка партија Србије - Јединствена
Србија, која је под редним бројем 3, и Демократска странка
под бројем 4, док је под редним бројем 5 изборна листа Лиге
социјалдемократа Војводине. На седници Градске изборне
комисије, одржаној 4. априла, проглашена је шеста изборна
листа, а то је листа Српске радикалне странке - др Војислав
Шешељ. Тако да до сада имамо укупно шест проглашених
изборних листа које у свему испуњавају услове.
Према речима Павкова, Градска изборна комисија имала
је добру сарадњу са свим заинтересованим учесницима у
предстојећим изборима, једино је дошло до неспоразума код
предаје изборне листе Групе грађана „За бољи Вршац“.
Неспоразум је, нажалост, добио судски епилог, каже
председник Градске изборне комисије. Управни суд у Београду
потврдио је одлуку Градске изборне комисије којом се одбија
проглашење изборне листе Групе грађана „За бољи Вршац“.
Ова група грађана поново је преузела материјал од Изборне
комисије, кренула у изборне радње и колико имамо сазнања
очекује се да предају своју изборну листу.
Од Градске изборне комисије документацију је преузело
још неколико политичких партија, коалиција и група грађана
који сакупљају потписе и очекује се да ће до крајњег рока и они
предати изборне листе.
Документацију су преузели: Група грађана „Заједно
за Вршац“, Група грађана „Банатски фронт“, Српски покрет
„Двери“ у коалицији са Демократском странком Србије, Група
грађана „Доста је било - Саша Радуловић“, Руска странка,
Социјалдемократска странка - Борис Тадић и Српско - руски
покрет, странка која је дошла са својим пуномоћјем и преузела
материјал, као и Група грађана „За бољи Вршац“, након судске
одлуке. Они који до 8.априла у поноћ, предају коректне
листе, ми ћемо их преузети и прогласити и биће учесници
предстојећих избора.
Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ

ПРОГЛАШЕНА ИЗБОРНА ЛИСТА
ГРУПЕ ГРАЂАНА “ЗА БОЉИ
ВРШАЦ”

Градска изборна комисија прогласила је изборну
листу групе грађана “За бољи Вршац” под редним
бројем 7. Подршку листи, својим потписима, пружило
је више од 1.800 грађана, што је апсолутни рекорд на
подручју града Вршца од увођења вишестраначја.

Дужни смо да знамо њихова имена : Марко
Божовић, пешадијски поручник, Синиша Матејић,
пешадијски потпоручник, Воја Атанасијевић,
резервни пешадијски поднаредник, Тоша Статијев
– редов и непознати војник-извиђач.

УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ МУП ПАНЧЕВО

СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ
ЕКОНОМИЈЕ У ПАНЧЕВУ И
БЕЛОЈ ЦРКВИ
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Панчеву су у две одвојене акције
у сарадњи са Пореском управом Панчево
запленили, око 4.500 пари патика, 17
покер апарата, више комада телевизора,
компјутера и штампача као и велику
количину алкохолног и безалкохолног пића.
У Панчеву, приликом претреса магацина
пронађено је и одузето преко 4.500 пари
патика на којима су нелегално утисуте
ознаке познатих светскох произвођача.
Вредност одузете робе је око 10 милиона
динара. Због постојања основа сумње да
је извршио кривично дело неовлашћена
употреба туђег пословног имена и друге
посебне ознаке робе или услуга, против
четрдесетдвогодишњег мушкарца из
Панчева биће поднета кривична пријава
надлежном тужилаштву.
Друга акција на сузбијању сиве економије
изведена је на подручју Беле Цркве. На
пет локација извршен је претрес где је
пронађено и одузето 17 покер апарата,
више компијутера, телевизора, штампача и
монитора као и веча количина алкохолних
и безалкохолних пића. Против пет лица
биће поднете кривичне пријаве надлежном
тужилаштву. Основано се сумња да су
извршили кривична дела неовлашћено
организовање игара на срећу и неовлашћено
бављење одређеном делатношћу.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина града Вршца”
суфинансира Скупштина града Вршца
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ПОСЕТА ЧЛАНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА И ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ СЕКРЕТАРКЕ СНС-А ЈАДРАНКЕ ЈОКСИМОВИЋ ВРШЦУ

РАДИКАЛИ ПРЕДАЛИ
ИЗБОРНУ ЛИСТУ

ЗАЈЕДНО ДО ЕКОНОМСКИ СНАЖНИЈЕ И
СТАБИЛНИЈЕ СРБИЈЕ

Јадранка Јоксимовић, чланица
Председништва и интернационална
секретарка Српске напредне странке,
боравила је у Вршцу, 6.априла. Том приликом,
посетила је седиште вршачких напредњака,
а потом прошетала градским тргом где је
разговарала са Вршчанима.
До сада испољена снажна
енергија која нас носи у правцу стабилности,
напретка, даљег развоја, као и остварени
резултати дају нам за право да тражимо
легитимитет од грађана Србије и кажемо
да ћемо се, наредне 4 године, трудити
уједињени око заједничке идеје напредне,
боље и стабилније, економски снажније
Србије, рекла је Јоксимовићева обраћајући
се новинарима на тргу у Вршцу. Да урадимо
још више, да сваки грађанин и Вршца и
Војводине и Србије осети бољитак. Свесни
смо да још увек добар део грађана није
осетио на личном животном стандарду
тај бољитак, али оно што је годинама
уништавано, запуштено, не може да се
промени преко ноћи. Мора да се ради више,
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да сви будемо одговорнији.
Јоксимовићева је нагласила да нас
националне и верске различитости не
раздвајају, већ уједињују и додала:
Наша порука је да сви тако
различити, а уједињени око идеје напретка
Србије, можемо да постигнемо боље
резултате. Вршац је погранични град, има
пуно потенцијала за туризам, пољопривреду,
привреду, и сигурно је да може и боље.
Потребно је више радних места за младе
да остану у Вршцу, који има перспективу
и може бити носилац активности читавог
Јужнобанатског округа.
Јоксимовићева је подсетила да је
Србија на европском путу и, као земља
кандидат, има могућност приступа бројним
фондовима ЕУ што треба искористити.
Све те фондове можемо да
користимо ако будемо имали свест о томе
да је за нас европски пут добар пут, јер он
значи борбу против корупције, ефикасније
правосуђе, више скенера у болницама,
рачунара у школама, истиче Јоксимовићева.

Вршац по европским стандардима: Јадранка Јоксимовић са руководством вршачког СНС и симпатизерима
странке

Јер, то је оно што је најважнији део нашег
европског пута, да сами себе реформишемо
да Србију учинимо модернијом и
ефикаснијом државом, а онда ће чланство
у Европској унији, да ли за 5, 7 или 8 година,
бити само један кров на кући коју смо сами
саградили и која је боља за живот свих нас.
Јоксимовићева сматра да су овакве
поруке важне, јер се често чују питања
евроскептика о томе да ли је европски пут и
даље најбољи за Србију, да ли ће опстати ЕУ
и додаје:
Наравно да ће Европска унија
опстати, оно што је ујединило све те
различите земље у Европи, њих 28 чланица
ЕУ, има свој велики значај који неће преко
ноћи нестати ни бити угрожен изазовима
од мигрантске кризе до других ствари.
Али, Србија је показала, и ми као Влада, да
смо, као земља кандидат, били спремни да
одговоримо на неке изазове чак и спремније
од неких држава Европске уније. Мислим
да нам то даје снагу и доказ да смо спремни
да се мењамо. Стално причамо да је негде
другде боље, хајде да баш у Вршцу буде
тако добро како причамо да је у неком
граду неке од земаља ЕУ. Ја мислим да је то
могуће. Ми смо прве резултате постигли.
Прича о Српској напредној странци је прича
о напорном раду и исправном путу. А,
исправан пут је пут напретка, модернизације,
нових инвестиција, нових радних места,
мање бирократије, борба против копупције...
свега што ће наш живот да учини бољим и
у тим условима економски стандард биће
за по мало бољи сваке године. Неће бити
одмах идеално, нећемо одмах да достигнемо
европски стандард, али за коју годину, уз
пуно дисциплине, рада и одговорности, ја
верујем да ће се и у Вршцу и у Војводини и
живети и радити по европским стандардима,
закључила је Јоксимовићева.
Ј.Е.
Фото: Доша

Градски одбор Српске радикалне странке
у Вршцу предао је листу кандидата
за одборнике у Скупштини града за
предстојеће изборе, 24.априла. Градска
изборна комисија прогласила је листу 4.
априла, под редним бројем 6.
Према речима вршачких радикала, први
на листи СРС за локалне изборе је Драган
Шкрбић, потпуковник у пензији.

-

На листи су поштени људи различитих
професија, има старих и младих и наравно
трећина жена, сазнајемо од чланова
Градског одбора Српске радикалне
странке Вршац. Изборни слоган је „Вршац у
сигурне руке! Србију у сигурне руке!“.
Чланови Српске радикалне странке
обавештавају грађане да др Војислав
Шешељ долази у Вршац у недељу 10.
априла и да ће се обрaтити грађанима
у 17 часова на Тргу Светог Теодора
Вршачког, код крста на градском тргу.
Вршачки радикали позивају своје чланове,
симпатизере и све заинтересоване грађане
да се придруже митингу.
Ј.Е.

ЧЕЛНИЦИ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОДРЖАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ

ОДГОВОР СОЦИЈАЛИСТА НА ПРОЗИВКУ НАПРЕДЊАКА

На већ заказаној конференцији за медије, 4.априла,
коалиције Социјалистичка партија Србије- Јединствена
Србија, уместо политичког програма као најаваљене теме,
социјалисти су одговорили на прозивку напредњака. Носилац
изборне листе СПС-ЈС Љубисав Шљивић најавио је подношење
кривичних пријава за изношење неистина од стране чланова
СНС Вршац, објављених на порталу ЕВршац и на протесту
напредњака испред зграде ЈП „Други октобар“.
Напредњаци тражили Шљивићеву оставку
Како би читаоци могли да сагледају одговор социјалиста,
преносимо део информација са портала Е - Вршац. Наиме,
како сазнајемо преко овог портала, напредњаци су одржали
конференцију за новинаре испред зграде комуналног
предузећа, у недељу, 4 .априла, на којој су затражили оставку
Љубисава Шљивића на место директора ЈП “Други октобар” ,
јер “ради против интереса грађана Вршца“.
Наташа Ћирић је, у име СНС-а, поставила питања директору
комуналног предузећа и истакла да „Град Вршац, деценијама
уназад, има неисправну воду за пиће“. Констатацију је
образложила резултатима „лабораторијске анализе Института
за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” које
су потврдиле да је вода за пиће неисправна, односно да
садржи повећану концентрацију амонијака, десет пута већу
од дозвољене, мангана, као и микробиолошку неисправност и
то у једној школи. Институт је навео да је неопходно увођење
адекватне промене постојеће технологије како би се повећани
параметри у води за пиће довели у оквире нормале, а да су
на неопходност изградње фабрике за пречишћавање воде
за пиће указивали и други Институти готово после сваке
анализе.“
Ћирићева је затражила одговоре на питања из којих
је извора ЈП „Други октобар“ финансирало и с каквим
економским оправдањем изградњу Коначишта „Мрамор“
на Копаонику, Фабрику за производњу брикета и пелета,
реконструкцију Ресторана „Стари млин“ и „зашто је износ
од 720 милиона динара ЈКП “Други октобар” годинама
књиговодствено водио као нераспоређену добит, а
истовремено користио средства самодоприноса за изградњу

сопствене инфраструктуре, чију је употребу и одржавање
грађанима наплаћивао?“
Кривичне пријаве за изношење неистина
Поднећу кривичне пријаве и ако судови не
буду хтели да суде, мислим да ће морати макар озбиљно
да се позабаве, разочаран сам што државни органи, пред
чијим се очима све ово догађа, не реагују, а морали би
бар дискретно, рекао је Љубисав Шљивић одговарајући
на прозивку напредњака на порталу Е - Вршац и скупу 4.
априла. Вода из вршачког водовода је апсолутно исправна за
употребу, јер да то није тако, надлежни орган државе Србије
забранио би употребу воде као што се то догодило прошле
године у Панчеву и другим градовима. Овде се ради о грубој
манипулацији чињеницом да у нашој води има, према нашем
правилнику, преко максимално дозвољене концентрације
амонијака и мангана, а светска здравствена организација
прописује много више него што има у нашој води, на којој
нам завиде многи градови у Србији и Европи. И по светским
критеријумима, ми не бисмо ни требали да правимо
фабрику за препраду воде за пиће. Међутим, ми смо почели
изградњу фабрике у Павлишу која ће уклонити вишкове
мангана и амонијака, али вода је и данас употребљива, није
штетна за људско здравље и овде се ради о манипулантима,
незналицама и политикантима.
Коментаришући замерке око 720 милиона нераспоређене
добити, Шљивић је рекао:
Исказаних 720 милиона за 15 година пословања
„Другог октобра“, добити која у предузећу никад није
подељена, нису то средства из којих могу да се граде
фабрика воде или други објекти. Уговоре о пројектима
потписала је заједно са нама локална самоуправа која брине
о водоснабдевању. Желим још да кажем да мене на стуб
срама ставља човек који је осуђиван за кривична дела крађе,
правоснажно, покушао да изнуди 2 милиона како би оставио
на миру једног угледног човека и његове пријатеље и надам се
да ће тиме да се баве државни органи.
Шљивић је поставио питања представницима СНС Вршац:
Када су сазнали све ово што сада износе, месец дана

пред изборе? Шта су учинили када није било воде за пиће
у Куштиљу и Уљми? Зашто нису истакли свог кандидата за
директора „Другог октобра“, можда ја не бих ни конкурисао, уз
напомену да је њихов члан подржао мој избор за директора?
Ко је упропастио Миленијум, продао најпрофитабилније
делове Миленијума, давао отказе па је сада Миленијум мало
мало па заблокиран због наплате судских спорова радника?
Коментаришући изјаву напредњака да су Вршчани
једини власници „Другог октобра“, директор комуналаца је
нагласио да грађани и треба да буду сувласници што је и део
предизборног програма СПС-а:
Ми хоћемо да грађани буду сувласници јер су га
градили личним парама, самодоприносом издвојеним из нето
зарада и ја бих био захвалан када би прихватили овај програм,
рекао је Шљивић и осврнувши се на информације које су
изнели напредњаци додао:
Вршац је мали град, сви се знамо, постоји страх
међу запосленима да би овакви политиканти могли врло
озбиљно да направе штету колективу, јер од „Другог октобра“
живи 700 породица. Фирма је од оснивања радила успешно
и по закону, никада није утврђена ни једна озбиљнија
неправилност у пословању.
Шљивић истиче да је обавестио врх СПС-а о неистинама
које се шире последњих дана и истиче:
Мене напада део врха највеће странке, нашег
коалиционог партнера. Људи који су од мене тражили
да поднесем оставку су опуномоћени представници и
повереници за Јужни Банат и Вршац. Ја то доживљавам
као притисак, рачунам да ће да се обезбеди минимална
регуларност. Јер, да је било оваквих противљења и било
каквих контра аргумената, нисам ја морао да будем директор
комуналног предузећа. Имам годину дана до пензије. Не
желим да ме нико пониженог ишутира из фирме коју успешно
водим више од 24 године. Користићу сва средства, дозвољена
законом, да заштитим свој углед, статус и фирму, јер ја сам још
увек најодговорнији за функционисање „Другог октобра“
Ј.Е.
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СНЕЖАНА РАДОЧАЈ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 8, број 89, 1. мај 1982.

УЉМА У НОВОМ РУХУ
Уљмани заиста чине све од себе да би се у предстојећем
ТВ такмичењу „Знање-имање“ представили што успешније.
Жарка им је жеља да и насеље буде што уређеније , што
лепше... На том плану обављено је безброј малих и великих
послова. Зграде у центру добијају ново фасадно рухо,
уређени су тротоари, зелене површине, подиже се ниво
земљишта у близини нове амбуланте.

Много ових послова Уљмани су обавили и обављају
захваљујући добровољном раду, у чему и предњаче млади.
Они уређују Омладински трг.
Вршачка кула, година 8, број 89, 1. мај 1982.

ОМЛАДИНСКИ АПРИЛ ОСАМДЕСЕТ ДРУГЕ
Ближећи се Дану младости и тренуцима одласка на
овогодишње савезне радне акције, девојчице и дечаци,
омладинке и омладаинци су и у овом делу земље
очигледно живнули.
Почетак априла значио је зов на локалне акцијашке
наступе. Један од њих био је у вршачком градском парку,
где су млади уређивали земљиште и зелене површине.

Савезну штафету младости Вршчани су поздравили
и испратили деветог априла. Кишно и хладно време
није спречило извођење програма, који су припремили
чланови заједничког хора ученика и војника, као и
рецитатори школе „Браћа Стефановић“. Пре сусрета
са носиоцима савезне, локалне Штафете младости
понета је кроз сва овдашња насеља и радне колективе,
а на завршетку пута, у РО „Уча“ био је изведен културноуметнички програм.
Својеврстан поздрав пролећу и младости била је у
Вршцу и априлска академија Друштва „Партизан“. Вежбе
које су том приликом изведене потврђују да овде и даље
постоји вредан педагошки рад несебичних појединаца.
Он ће, наравно, као и до сада доћи до изражаја и у
припремама мајског слета младих.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

РАДНИ КОЛЕКТИВ ЈЕ КАО ПОРОДИЦА
Снежана Радочај, дипломирани
економиста, радила је у неколико
вршачких фирми, од привреде до
банкарства и Фондације Хемофарм.
Потврдила се и као стручњак, и као
човек. Трудила се, каже, да посао
ради поштено, али да, уз посао, буде
пријатна радна атмосфера и сложан
колектив. Јер, у животу је важна форма,
али можда и више суштина: да не
превариш никога, да испоштујеш људе
око себе, да не учиниш намерно неком
нешто лоше како би ти профитирао на
било који начин, сматра Радочајева.
Како памтите своје детињство?
Рођена сам у Вршцу, али сам
детињство провела у Пландишту, јер
смо тамо живели. Мама ми се зове
Зорка, тата Милан, који, нажалост,
више није међу живима. Имам млађу
сестру Весну, која је увек била боља
од мене. Била је мирна, тиха, права
добрица, а ја сам била неваљала.
Стално сам ишла напоље да се играм
са децом, прескакали смо ограде,
верали се по дрвећу, свашта се
дешавало па је било и последица.
Имала сам лепо детињство, било је
много деце у улици, сви смо се заједно
играли по двориштима, баштама,
котаркама, улицама. Увек смо имали
неке идеје, брали смо биљке, свашта
смо измишљали. Међу том децом са
којом сам одрастала били су и моја
најбоља другарица, која је, на жалост
, умрла, неки од комшија су сада у
Канади, Немачкој, Београду... У Вршац
смо се преселили пре него што сам
пошла у осми разред. То је за мене

био шок, нова средина, али завршила
сам тај осми разред, после Гимназију.
Гимназијски дани били су лепи, било
је добро друштво, и данас се дружимо,
доста је нас остало у Вршцу. Били смо
генерација која се увек трудила да
помажемо једни другима, тако је и
данас, сви смо баш као једна фамилија.
Где почињете професионалну
каријеру? Како сте се определили за
економију?
Размишљала сам се између
технологије, фармације и економије.
На крају сам се, ипак, определила за
економију, што је, када само се касније
среле, зачудило моју професорку
хемије у Гимназији Зору Јанковић, сада,
нажалост, покојну. Јер, хемију сам баш
волела. Економски факултет у Београду
завршила сам 1981. и те исте године
запослила сам се у „Бриксолу“. Радила
сам у плану и анализи око четири
године. „Бриксол“ је тада био велика
фирма, имао је радну заједницу и три
ОУР-а, пластификаторе и хемодом,
око 400 запослених, директор је
био Слободан Пртљага. Посао је био
интересантан, радили смо калкулације
за производњу, трошкове, разноразне
анализе, посао је био повезан и са
рачуноводством. Шеф нам је био чика
Драган Ралић, кога смо ми млађи звали
шефе или чифе. Лепо смо сарађивали,
много сам научила од њега. После 4,5
године, пожелела сам да променим
радно место.
У коју фирму прелазите?
Одлазим у инспекцију,
у Службу државног књиговодства
(СДК-а) за целу
тадашњу Југославију.
Била је то једна
врло организована
институција која је
радила контролу
пословања свих
привредних субјеката,
буџета, малих
предузетника и радњи.
Био је то посао где је
могло баш доста да се
и види и научи, јер у
контролу не можеш да
идеш неспреман, да не
знаш.
Како су се
тада, деведесетих
година, понашали
привредници? Да
ли су се поштовали
закони?
- Поштовали су се
закони, знао се ред,
био је другачији однос
према држави и према
поштовању закона, јер
и мере су биле строже
него касније. Већ од
деведесет и неке, прве,

друге године, када нећете да вам важи
закон, већ хоћете да га ескивирате,
доносе разноразне указе, уредбе, како
би се они који их доносе покрили,
да могу да раде како хоће. Када је
почео рат, ја сам отишла у контролу
приватне фирме чији је власник баш
добио позив за мобилизацију. Требало
је да му контролишем финансијскоматеријално пословање, а човек треба
да се јави у војни одсек, да оде од
куће, и пре тога све заврши, да неком
остави фирму. У свему томе, он треба
да седи са мном данима, да ми прилаже
документацију, да ми објашњава.
Мени је то било баш дегутантно,
вратила сам се у фирму, написала све
како је било, да је он добио позив за
мобилизацију да, као војни обвезник,
иде од куће, и да из тог разлога не
могу да га контролишем. Ја, уствари,
нисам желела њега да контролишем,
јер сам сматрала да можда треба више
да се контролишу неки други, и да од
њега узмем паре, ако пронађем тако
нешто, и да те паре иду неким другим
лезилебовићима, који ескивирају тај
позив.
Каква је била реакција у Вашој
фирмина све то?
Рекла сам да више нећу то да
радим, баш из таквих разлога, јер сам
сматрала да ако ме неко плаћа, морам
да радим свој посао поштено. Не могу
ја да будем та која ће да одређује
кога да контролишемо, али сматрала
сам да то треба да се уради на други
начин. Био је то септембар 1992, а ја
сам већ у октобру променила фирму.
Прешла сам у Вршачку пивару. Била
је то добра фирма, директор је био
Ђорђе Перишић. Дошла сам на место
финансијског директора, али радила
сам и као шеф рачуноводства. Али,
било је то време приватизације, када
су многи хтели да се окористе, ја се
нисам уклапала у ту причу. Сматрала
сам да приватизација треба да буде
на поштеним основама. Урадила сам
два завршна рачуна, било је неких
проблема са порезом. Следеће године
у априлу, отишла сам из Пиваре.
У коју фирму прелазите?
Отишла сам у Југобанку
Континентал банку Нови Сад, домаћу
банку. Била сам шеф вршачке
експозитуре. Тада није било пуно
банака у Вршцу, уз нашу биле су ту још
Војвођанска и Новосадска банка. Посао
ми је био интересантан, комуникација,
прво углавном са становиништвом,
да би касније кренули сарадњу са
привредом. Али, највећи проблеми
били су у време велике инфлације,
1992, 1993. Биле су гужве, људи
незадовољни, плате су брзо губиле
вредност. Тих инфлаторних година
није било кредита, тек касније, после
је дошао и онај Аврамов динар,
полако се стабилизовало и било је
релативно добро пословање. Ми смо
били ван ратног подручја, али све се
то одражавало и на нас. Било је тада
доста дознака из иностранства, људи
су слали новац родбини да им помогну
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ПРЕ И ПОСЛЕ „ВЕЛИКОГ СЛИКАЊА“

да преживе. У Југобанци сам била и за
време бомбардовања, део нас је имао
радну обавезу, било је жена које су
имале малу децу, плашиле су се. Нису
без разлога, јер било је грозно када
смо чули да је негде неко погинуо,
посебно деца. Школски друг мог зета
погинуо је у Рачи са двоје деце, нигде
се не помињу јер, боже мој, сви су они
колатерална штета, страшно.
До када радите у Југобанци?
До 2000. године када
прелазим на место шефа експозитуре
Комерцијалне банке. То је, такође,
домаћа банка, тада је тек била
основана у Вршцу. У то време почињу
да се отварају банке, у једном тренутку
у Вршцу је било више од 20 банака.
Људи су имали све мање пара, а
никад више банака у граду. Шта је
разлог отварању толико банака?
Вршац је тада био један од
интересантнијих градова у Србији,

био је ту Хемофарм и још по нека
добра фирма. Долазиле су стране
банке рачунајући да ће имати добру
зараду јер је то било тржиште где
ће, очекивали су, доћи до развоја,
увођењем демократије. То се код нас
баш и није десило, јер приватизације
које су кренуле, осим у Вршцу и
Хемофарму где је добро одрађено,
биле су катастрофалне. Људи су
остајали без посла.
Камате код нас биле су много
више него што су банке давале
клијентима у матичним земљама.
Како то коментаришете?
Људи су код нас били жељни
кредита, није било кредитирања
становништва. Камате су биле
веће, банкама се могло, такав је
био положај на тржишту, тражња је
била доста висока. Мада су тада и
камате на штедњу биле високе, више
него у другим земљама. Камате и на
кредите и на штедњу биле
су бар два пута веће. После
2010. године камате су се
смањивале. Смањио се и
број банака, има их десетак.
Ако се кредит паметно
искористи, увек је добро
време за кредитирање.
Ако је у привреди добит
већа од камате кредита
који је уложен, онда је то
паметна инвестиција и добро
искоришћен кредит. Данас
се људи тешко одлучују за
стамбене кредите јер су
они дугорочни, а посао им
није сигуран. Они који су
се везивали за швајцарски
франак када су узимали
кредите, нису баш добро
прошли. Јер, „швајцарац“
је у време када су људи
узимали кредите био 2,5 пута
мањи него сада, тако да им
се дуг повећао, годинама
су плаћали, а због скока
франка испада да нису ништа
исплатили. То је проблем
и код нас и у свим осталим
земљама где су давали такве
кредите.
Где настављате своју
професионалну каријеру?
У Комерцијалној
банци била сам непуних
10 година. Почели смо
као Експозитура и касније
прерасли у Филијалу,
увећавали смо пословање,
ја сам прешла за директора
Филијале. Ту сам била до
2010. и онда сам отишла
у Фондацију Хемофарм
на место директора и
остала до 2015. Била је то
сасвим друга врста посла.
Фондација је имала већ
дугогодишњи успешан рад,
када сам ја дошла постојала
је 20 година. Била је успешна
фондација, за њу се знало
у целој земљи. Осим што
се бавила хуманитарним
радом, Фондација је имала

и део који се бавио привређивањем,
стварањем сопствених средстава,
издавала је станове и привредне
објекте, а у донацијама за фондацијски
рад учествовао је Хемофарм.
У чему се огледао хуманитарни
рад Фондације Хемофарм?
Основна делатност
Фондације је хуманитарна. Наставили
смо да подржавамо младе успешне
људе, средњошколце и студенте
који су имали добар успех, давали
смо им стипендије. Уз образовање,
помагали смо здравственим
установама, социјалним и уопште
читавом окружењу, дечја, спортска
игралишта... То је леп посао, али некад
може и да погоди човека, добијали смо
мноштво молби, а не можете свима
да помогнете, онда се не осећате баш
пријатно. Трудили смо се да помогнемо
колико год можемо. Ишли смо преко
институција, јер смо сматрали да се
тако помаже највећем броју људи.
Ако, на пример, купите неки апарат
болници, који ће послужити великом
броју људи, то је, ипак, већа помоћ
окружењу него када се додели
појединцу. Мада смо се трудили да
помогнемо и појединцима, преко
социјалних установа. Када је, 2015,
седиште Фондације премештено у
Београд, одлучила сам да је најбоље
решење да прекинем радни однос, јер
немам пуно до пензије.
Колико Вам треба до пензије?
До пензије ми треба још
годину дана. Организовала сам свој
дан, имам радних обавеза, које добро
усклађујем, а сваки тренутак слободног
времена користим максимално и
задовољна сам. Свако себи одређује
како ће живети, мени никада није
досадно, увек нађем неку занимацију.
Мислим да је лепота живота у малим
стварима, у дружењу, породици,
пријатељима, да су ти односи добри, да
помажемо једни другима. Трудила сам
се да такав однос буде и у фирмама где
сам радила, свеједно да ли сам била
подређена или надређена, то није било
важно. Важно је било да атмосфера у
колективу буде позитивна, јер ако ви
ту проводите минимум осам сати, ви
сте као породица. Битно је да то време
буде проведено квалитетно, како у
смислу посла, тако и у међуљудским
односима. Важно је да савладавамо
своје сујете, једино тако можемо да
будемо задовољни и ми и људи око
нас. Трудила сам се да радим поштено,
не само слепо да се држим прописа,
јер важна је форма, али можда и више
суштина. А, то је да не превариш
никога, да испоштујеш људе око себе,
да не учиниш намерно неком нешто
лоше како би ти профитирао на било
који начин. Надам се да ћемо постати
уређенија држава, да ћемо више
волети и поштовати себе и своје.

Нешто се ипак драгоцено збива. Јесте, ли, рецимо,
већ посетили новоотворени Дом омладине у
Градском парку, почело је 1. маја песмама школског
хора „Браћа Стефановић“ на отвореном простору.
Свеже и без грча (дириговала је Хермина Гуга),
у атмосфери која је под сунцем и зеленилом – у
великој мери и због добродошле међуградске
изложбе цвећа (у организацији Агропаноније) вратила прави живот древном вршачком парку.
Људи су се окупили да нешто ураде, да виде, да чују,
доживе.

У оквиру активности новоотвореног Дома
омладине, током протеклих дана већ је одржано
неколико приредби. Гостовала је женска вокална
група „Шумадија“, изневши програм у башти испред
Дома. Наступила је и драмска група из Панчева
(Мирослав Жужић, Зоран Ротар...), као и музички
ансамбл “Банатски кицоши“. Променадни концерт
КУД - ова из Вршца „Жарко Зрењанин“, „Петру Албу“
и „Петефи Шандор“ одржан је у четвртак, 27. маја, а
планова за предстојеће програме има пуно: биће
драмских и музичких сусрета напретек.
Вршачка кула, година 8, број 90, 1. јун 1982.

ПОЗДРАВ МАЈУ И МЛАДОСТИ
Вршчани су овогодишњи Дан младости поздравили и
традиционалним мајским слетом на Градском стадиону.
Овога пута велика приредба је одржана под заједничким
иманом „И после Тита - Тито“ , пред око 8 хиљада гледалаца,
са три хиљаде младих учесника. Наступили су малишани
Дечјег вртића „Мила Матејић“, чланови „Партизана“,
такмичари борилачких спортова, ученици основних и
средњих школа и чланови сеоских и градских културноуметничких друштава. Почетак слета обележио је лет
88 голубова, захваљујући активности Клуба одгајивача
писмоноша „Мир“. У припремању овогодишње вршачке
смотре младости, заједно са младима, вредно су радили:
Здравко Кутрички, Катарина Гуга, Марина Јосић, Атанас
Настовски, Боривоје Субић, Жива Шлихтхубер, Мирко
Јосић, Раде Зонић, Вера Бељин Михајловић, Јовица
Обрадовић, Илеана Зиковић, Миомир Матић, Раде Радовић,
Богдан Завишин, Чеда Маљковић, Милан Радусин, Јулијана
Ћосић, Ласло Мезеи, Бранко Чокорило, као и васпитачице
Дечјег вртића „Мила Матејић“.

Јованка Ерски
Фото: лична архива
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ ОРГАНИЗУЈЕ

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ОРЈЕНТАЦИЈЕ

Национална служба за запошљавање Филијала Вршац у
сарадњи са Општином Вршац и ове године организује Сајам
професионалне орјентације у петак 08.априла 2016. године
у спортској хали Хемијско-медицинске школе у Вршцу.
Пригодна свечаност отварања заказана је за 10:30 часова.

На сајму ће нам се представити 8 средњих школа са
територије општине Вршац и Бела Црква. Међу школама
које ће представити свој план и програм налазе се школе
из Вршца: Гимназија „Борислав Петров Браца“, Средња
пољопривредна школа, Хемијско-медицинска школа,
Школски центар „Никола Тесла“, средња музичка школа
„Јосиф Маринковић“ и школа за основно и средње
образовање „Јелена Варјашки“. Из Беле Цркве представљају
се школе:Белоцркванска гимназија и економска школа и
Техничка школа „Сава Мунћан“.
Преко 500 ученика осмих разреда из Општине Вршац,
Бела Црква и Пландиште имаће могућност да се упознају
са наставним планом средњих школа и лично поставе сва
питања која ће им омогућити да лакше одаберу средње
образовање.
На штанду Националне службе за запошљавање ученици
ће имати прилику да се тестирају путем интернет апликације
„Водич за избор занимања“, која ће им помоћи да процене
своје способности и интересовања и одаберу будуће
усмерење.
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ГОРАН СКРОБОЊА, КЊИЖЕВНИК, ПРЕВОДИЛАЦ И ИЗДАВАЧ:

ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ИСТИ СУ
СВУДА У СВЕТУ

Горан Скробоња, књижевник, преводилац и издавач, по образовању
је правник, а последњих тридесетак година професионално се бави
спољном трговином. Био је на руководећим функцијама у бројним
компанијама, а од 2009. године генерални је секретар Српског
удружења издавача и књижара из Београда. Такође, од 1990. године,
Горан Скробоња је именовани стални судски тумач за енглески језик
при Окружном суду у Београду.
Прва Скробоњина прича која се појавила у званичној публикацији
била је „Поклон с неба“ коју је објавио загребачки часопис „Сириус“
1987. године. Од тада, објавио је бројне кратке приче, новеле и романе,
превео хиљаде и хиљаде страница врхунске жанровске књижевности
с енглеског језика и као издавач објавио нека од кључних дела која
се могу уврстити у жанрове хорора и научне фантастике. Своје прве
преводилачке кораке, иначе, направио је баш у Вршцу, пре три и по
деценије, на одслужењу војног рока.
Објавио је романе „Накот“ (1994, обновљено издање 2011), „Војници
Корота“ (1992), „Човек који је убио Теслу“ (2010), „Сва Теслина деца“
(2013), као и збирке „Од шапата до вриска“ (Кошмар, 1996), „Шилом у
чело“ (Кошмар, 2000) и „Тихи градови“ (Лагуна, 2007). Уредио је тематске
антологије: „Бели шум: Антологија прича о телевизији“ (2008), „Истините
лажи: Приче о урбаним легендама“ (2009), „Апокалипса јуче, данас,
сутра“ (2011), „У знаку вампирице“ (2012) и „У знаку вампира“ (2012).
Уредник је и издавач прве домаће приватне едиције специјализоване за
хорор – „Кошмар“.
Какво место жанровска књижевност данас заузима у Србији?
- После тридесет или четрдесет година отворене и жустре борбе
за своје место под сунцем, чини ми се да се нешто ипак променило
и померило у рецепцији жанровске књижевности, у смислу да је она
сада можда легитимније заступљена у програмима домаћих издавача,
а повремено и у ступцима критике, можда превасходно захваљујући
некој врсти смене генерација. Данас су уредници издавачких кућа и
часописа који се баве књижевношћу, па и књижевни критичари, људи
који су расли на истој популарној култури на којој су одрастали писци
научне фантастике, и често умеју да препознају мотиве и основне
теме које су биле узбудљиве у време њихове младости. Други разлог
за побољшање положаја жанра могао би да буде то што су писци који
су се профилисали као они који стварају фантастику, препознати као
добри писци неке друге литературе. Као представника тог жанра који
је јако дуго потцењиван, радује ме што је коначно на неки начин стекао
одговарајуће признање.
Још један од доказа да се ствари померају су и ваше књиге
„Човек који је убио Теслу“ и „Сва Теслина деца“, романи
алтернативне историје који су се нашли у ужим изборима за
Нинову награду. Некада је било готово незамисливо да фантастика
прође селекцију за ово признање.
- Чудна је прича то са Ниновом наградом, никад се не зна како ће тај
лото да се заврши. Признајем да сам веома задовољан што су се моје
књиге нашле у том избору. Не могу да кажем шта би један жанровски
писац требало да уради да би добио такву награду и да би његова
књига због тога била продата у десетинама хиљада примерака... Можда
ће се заиста и то догодити једног дана. Можда је само потребно да се
околности поставе тако да нека књига у одређеној години, без обзира
на то што је у фантастичном кључу, буде толико друштвено релевантна

и толико квалитетна да заслужи ту
награду.
Ова ваша два романа чекају и
наставак, трећу књигу?
- Треће књиге мора да буде, с тим
што је још увек не пишем. За њу ће
доћи време када завршим књигу
на којој тренутно радим, а која
нема никакве везе са фантастиком.
Реч је о једној врсти генерацијског
романа о Београду из осамдесетих
година прошлог века.
Бавите се и преводилачким
радом, као и издаваштвом, имате
увид у страну продукцију. Да ли
бисте могли да направите неку
паралелу између жанровске
књижевности код нас и оне која
је актуелна у свету?
- Чини се да су проблеми ове литературе слични на нашој и светској
сцени. То можда не изгледа тако ако гледате спољне факторе, сајмове
књига у свету, где је та берза књига жива, где се то продаје, нуди и
промовише, међутим, ако прочепркате испод површине, дођете у
ситуацију да видите како писци у иностранству одлазе на турнеје да
промовишу своје књиге и наступају у књижарама где их слуша двоје
или троје људи. Постоји анегдота из времена када је ирски писац Ијан
Мекдоналд био гост моје издавачке куће „Паладин“ у Београду. Имали
смо уприличено потписивање његове књиге у великој књижари у
СКЦ-у, а стицајем околности у граду је нестало струје, па је дошло много
мање људи него што сам очекивао. Било их је двадесетак и ја сам му
се извинио због тога. Замолио ме је да се не извињавам и испричао ми
како је неколико месеци пре тога био са још двојицом колега, писаца
научне фантастике, у једној књижари у Манчестеру. Слушала су их три
човека, а на крају су сви заједно отишли на вечеру. Тако да ситуација
није много другачија ни у свету. Не могу да кажем да сам срећан због
тога, али можда ми је мало лакше.
Ко је од аутора које сте имали прилике да преводите утицао на
ваш књижевни израз?
- Међу онима које сам преводио то су свакако Стивен Кинг, Ден
Симонс, Ијан Мекдоналд, Курт Вонегат, кога сматрам можда највећим
америчким писцем постмодерне. Испунила ми се жеља да преводим
Била Брајсона, управо сам завршио превод његове нове књиге. Веома
критички говори о глобалном тренду затупљивања, нарочито младог
света...
Управо та генерација није више заинтересована за књижевност,
али чак ни за стрип, који је вашој генерацији био пасија.
- Ја сам одрастао уз стрип. Ми смо сви у школи испод клупа читали
стрипове, али не само ми, већ и понеки од наших професора. Имао сам
професора филозофије који је уторком, када је излазила „Стрипотека“,
а када је и мој разред имао филозофију, долазио на час и седао у задњу
клупу да чита „Стрипотеку“ док је неко од нас држао неки реферат,
који он уопште није слушао. Младе генерације замену за стрипове
имају у смарт телефонима, апликацијама, игрицама, видео конзолама,
компјутерима... Једноставно, оно што је штампано и што се не миче,
оно што мора да се окреће страницу по страницу, загледа и чита,
превелики је напор за њих. Наравно, постоје посвећеници, они који су
предани стрипу као уметности, и за њих још увек има одличних издања.
Наше тржиште данас нуди врхунске стрипове. Ми смо одавно имали
добре цртаче који су се углавном „продавали“ напољу и радили за
стране издаваче, али сада имамо и сценаристе који пишу фантастичне
серијале. То треба некако подржати. Читаоци и даље постоје, али
очигледно не у оној мери која би оправдала рото штампу, киоске,
огроман број примерака...
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
„Кула“ ће вам представити рад ових институција.

СЛОВАЧКО ВОЈВОЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ

МИРОСЛАВА БЛАЖИЋ, ОРГАНИЗАТОРКА И
ИНСПИЦИЈЕНТ У СЛОВАЧКОМ ВОЈВОЂАНСКОМ
ПОЗОРИШТУ: ПОЗОРИШТЕ НЕ БИ ТРЕБАЛО ДА
ПОЗНАЈЕ ЈЕЗИЧКЕ БАРИЈЕРЕ
Словачко војвођанско позориште убраја
се у најмлађа професионална позоришта у
Војводини. Основано је одлуком Извршног
већа Аутономне покрајине Војводине 2003.
године, да би, после тога, оснивачка права
била пребачена на СО Бачки Петровац.
Словачко војвођанско позориште основано
је као професионално позориште Словака у
Војводини и Србији, и као такво представља
јединствену институцију културе ван
Словачке. Словачко војвођанско позориште
налази се у Бачком Петровцу, а ради у згради
некадашњег Дома културе.
Позоришна традиција Словака у Србији
је изузетна, а управо ове године обележава
се 150 година од извођења прве аматерске
позоришне представе. Како у Словачком
војвођанском позоришту истичу, ово за њих

представља и част и изазов. Иако постоје
тек тринаест година, посвећени су театру и
уметности, а њихови златни дани тек долазе.
Ипак, њихов рад већ је препознат и
награђиван. На пример, за представу „Хлеба
и игара“, редитеља Мирослава Бенке из
2004. године, ово позориште између осталог
добило је гран-при на 24. Интернационалном
театарском фестивалу Фађер 2006. године
у Техерану, као и награду за најбољу
сценографију на 19. Интернационалном
фестивалу у Каиру 2007. године. Још једно
запажено остварење представља и једна од
најдуже играних представа у овом театру,
монодрама „Контрабас“, настала према делу
Патрика Зискинда, а у режији Владиславе
Фекете, коју изводи глумац Мирослав Бабјак.
- Наше позориште активно учествује

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ:

„ХЛЕБА И ИГАРА“

Представа Мирослава Бенке
„Хлеба и игара“ (Panem et circenses)
једна је од првих постављених
у Словачком војвођанском
позоришту. Премијерно је изведена
марта 2004. године, а у наредним
годинама прославила се на
престижним светским позоришним
фестивалима.
Из Словачког војвођанског
позоришта позивају вас да
погледате и остварења: „Контрабас“ Представа „Хлеба и игара“ прославила је име
позоришта из Бачког Петровца и ван граница наше
у режији Владиславе Фекете,
земље
„Обитавалиште“ Мирослава Бенке,
затим представе за децу „Алиса у земљи чуда“ и „Прича пуна духова...“
Јана Чањија, Нушићево „Сумњиво лице“ у режији Алесандра Бака, „Зуска
Туранова“ у режији Љубослава Мајере, као и актуелни „Чај код господина
сенатора – ријалити шоу“, сатиру на овдашње прилике у којима се
политиком може бавити свако, а ријалити програми достижу популарност
која им омогућава да утичу чак и на рад Народне скупштине.

Представа за најмлађе: „Алиса у земљи чуда“

Словачко војвођанско позориште ради у згради некадашњег Дома културе
у раду Зајденице професионалних
позоришта Војводине. Сарађујемо и са
другим позориштима у Војводини али
и шире. Имајући у виду да не постојимо
дуго, ми радимо на томе да се пробијемо
и да постанемо позориште које има своје
место на мапи војвођанских позоришта.
Иако смо препознатљиви у позоришним
круговима, потребно је још времена и рада
да би нас медији и публика препознали као
позориште на које треба обратити пажњу
– каже Мирослава Блажић, организаторка
и инспицијент у Словачком војвођанском
позоришту.
Једну од специфичности овог позоришта
представља и то што се представе играју
само на словачком језику. Ипак, иако су све
представе преведене и на српски, недовољна
обавештеност или отпор од непознатог,
чини да се мали број оних који не разумеју
словачки одлучује да дође у овај театар, па
његову публику претежно чине љубитељи
позоршта из редова словачке заједнице у
Војводини.
- Постоји добра пракса превођења наших
представа на српски језик. Не желимо да
се ограничимо само на средине у којима
публика разуме словачки, али нажалост,
интересовање за наше представе ван ових
средина је жалосно мало. Чим чују да је у
питању словачко позориште, уплаше се да
нас неће разумети – објашњава Мирослава
Блажић.
Ово позориште нема стални интерни
глумачки ансамбл, већ се ослања на
гостујуће професионалне глумце из Словачке
републике (Кристíна Турјанова, Мирослава
Дудкова, Луциа Јашкова, Мартин Хронски,
Јудита Хансман), из Србије (Мирослав
Фабри), на најбоље аматерске глумце из
редова војвођанских Словака, као и на младе
апсолвенте Студија глумачког стваралаштва,
које је стручно заштитила Академија
уметности у Новом Саду (Мирослав Бабјак,
Ондреј Брна, Михал Чилијак, Ана ХрћановаЛесковац, Јан Јамбрих, Јан Жолнај, Самер
Хамадех, Данка Хриешикова, Андреј Матуш,
Александра Ленђерова, Ружена ШимониоваЧернакова, Јања Урбанчекова-Фејзулахи,
Данијела Легíињова-Сабова, Катарина
Коларова...).
У свакој сезони Словачко војвођанско
позориште изведе по две, три премијере,
а ових дана на њиховој сцени актуелне су
три представе: сатира под називом „Чај код
господина сенатора –ријалити шоу“, у режији
младог режисера из Зволена (Словачка)
Рихарда Санитре, и две представе за децу:
„Месечев бал и „Било једном...“.
Позориште у Бачком Петровцу већ
годинама, практично од свог оснивања,
организује позоришни фестивал „Петровачки
позоришни дани“. Реч је о позоришној смотри
професионалних позоришта из Словачке и
Србије.
- Наш циљ је да будемо место сусрета
и упознавања позоришта и позоришних
уметника из Србије и Словачке...
Истовремено, имамо добру сарадњу са
академијама уметности у Новом Саду и

Банској Бистрици, па студенти ових академија
готово сваке године долазе на наш фестивал
– каже Мирослава Блажић и додаје: - За
једну институцију као што је национално
позориште словачке заједнице у Србији,
што ми у суштини јесмо, тринаест година
постојања је у суштини јако мало и нас још
очекују изазови институције која тражи
свој пут, која се развија. Ако опстанемо. А
опстаћемо ако за то постоји потреба или
интерес словачке заједнице. Поред представа
које стварамо, сређујемо зграду позоришта
тако да је прилагодимо нашим потребама

Монодрама „Контрабас“ једна је од најигранијих
представа у овом театру
(налазимо се у згради бившег Дома културе) и
постепено је опремамо – приликом оснивања
и дуги низ година после тога користили смо
технику аматерског позоришта. За адаптацију
позоришта и његово опремање потребна су
улагања која су, у ово време штедње у култури
велики проблем. Људи врло често мисле да
је за рад позоришта довољно имати сцену и
неколико рефлектора.
У Словачком војвођанском позоришту
истичу и да је локална заједница доста
скептична према ономе што раде.
- Некако се више верује аматерском раду
– када се људи позориштем баве искључиво
из хобија, као да то само по себи подразумева
већи степен љубави. Верујем да ће се
временом скепса или предрасуде заменити
свешћу о томе да смо ми ту да унапредимо
позоришну делатност, да је дигнемо на виши
ниво – не потцењујући достигнућа аматерског
позоришта међу Словацима у Војводини.
Развој и раст једне културне институције је
процес. Веома нам је важна подршка локалне
заједнице с једне стране, али и генерално,
целокупне словачке заједнице у Војводини.
Поред тога, јако је важно да се политичари не
баве позориштем, већ да у позориште долазе
и да науче значај и разумеју каква је добробит
од нас за целокупну заједницу – закључила је
Мирослава Блажић.
Т.С.
Фото: Словачко војвођанско позориште
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У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА АНТРОПОЛОШКИХ ОГЛЕДА

„ДАР И МОРАЛ“ МИЛАНА ПРАЖИЋА

Књига антрополошких огледа
„Дар и морал“ представљена је
у Градској библиотеци Вршца.
Књига је објавњена 2015. године и
представља писану заоставштину
Милана Пражића коју је сакупио и
приредио његов син Александар
Пражић.
Током вечери приређене у
част Милана Пражића, присутни
су имали прилику да се детаљно
упознају са животом и делом овог
изузетног хуманисте. Књижевник
Душан Белча живо је пренео своја
сећања и успомене из периода када
су заједно учествовали у стварању
духовне климе града Вршца, али
и шире, Војводине, а дирљива и
потресна сведочанства пренели
су и други пријатељи Милана
Пражића.
Милан Пражић написао је
књигу записа о детињству и
уметности „Игра као слобода“ (Нови
Сад, Змајеве дечије игре, 1971).

Приређивач је антологије нове
српске дечје поезије „Плави зец“
(Нови Сад, Змајеве дечје игре, 1972).
Одабарао је текстове за годишњак
„Трг прича `75“ (Вршац, КОВ, 1975)
и песме за збирку „Фатаморгана
над равницом“ Јована Поповића (
Вршац, КОВ, 1977). Изабрао је дечје
песме Мирослава Антића за збирке
„Небо у оку“ и „Птица из шуме“ (обе
издате 1979. у Београду, Народна
књига). Приредио је дечје песме
Милована Данојлића за збирку
по имену „Песме“, која је као део
лектире за основну школу издавана
од 1979. до 1991. године у Београду
(од стране Нолита, Просвете и
Завода за уџбенике и наставна
средства). „Портрет Душана
Радовића“ објавио је у часопису
„Детињство“ (година 6,бр.3, 1980).
Био је један од уредника „Летописа“
Матице српске. Сарађивао је и
са бројним другим књижевним и
дневним часописима и листовима

као што су: „Детињство“, „Поља“,
„Невен“, „Израз“, „Књижевна
историја“, „Мисли“, „Политика“,
„Дневник“... После смрти објавњене
су књиге изабраних критика и
огледа Милана Пражића „Откриће и
смисао“ (Вршац, КОВ, 2011) и „Речи
и време“ (Нови Сад, Библиотека
Матице српске, 2002).
Милан Пражић се родио 21.
новембра 1938. године у Скопљу.
Други светски рат затекао га је у
Краљеву с породицом. Највећи део
рата провео је у Малој Јасиковици
код Трстеника. Школовање је
започео одмах по завршетку
рата у Руми и убрзо потом
наставио у Вршцу, где је завршио
основну школу и гимназију. Као
гимназијалац цртао је карикатуре
и сарађивао с часопоисом „Јеж“.
На Катедри за југословенску и
општу књижевност Филолошког
факултета Универзитета у Београду
дипломирао је 1961. и магистрирао
1967. године. У Вршцу је био
професор у Пољопривредној
школи (1962-1963), председник
општинског комитета Савеза
омладине (1964-1965) и секретар
општинског комитета Савеза
комуниста (1968-1969). Био је члан
Књижевне општине Вршац (КОВ)
од оснивања. У Новом Саду је био
секретар Змајевих дечјих игара
(1970-1971), председник Културнопросветне заједнице Војводине
(1971-1976) и управник Библиотеке
Матице српске (1976-1980). Умро је
у Вршцу 1981. године.
Фото: Градска библиотека

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ

ДРУЖЕЊЕ СА ОМИЉЕНИМ КЊИЖЕВНИМ ЈУНАЦИМА
Прошлог четвртка у Градској библиотеци у Вршцу
обележен је Међународни дан књига за децу. Овом
приликом Библиотека је организовала дружење са
најмлађим љубитељима књиге.

књига „The Tale of Peter Rabbit“, Прича о зеки Петру,
најчувенијем каректеру у енглеској књижевности за
децу.
Беатрис Потер је причу о зецу Петру написала 1893,
као писмо у сликама за једног малог дечака, касније га
је претворила у књигу која је изашла из штампе далеке
1902. године. Приче и илустрације Беатрис Потер
популарне су широм света.
Т.С.
Фото: Градска библиотека

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ
СРПСКОГ И МАТЕМАТИКЕ У
ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Међународни дан књига за децу обележава се
сваког 2. априла, на рођендан Ханса Кристијана
Андерсена, чувеног писца за децу чијих се бајки и
прича, попут „Царевог новог одела“, „Принцезе на зрну
грашка“, „Ружног пачета“ и „Девојчице са шибицама“, сви
радо сећају. Градска библиотека у Вршцу је поводом тог
дана уприличила радионице за децу четрвртог разреда
вршачких основних школа. Представњене су им нове,
луксузно опремљене и маштовито илустроване књиге
на енглеском језику, које се могу наћи и прегледати
у Библиотеци. Такође, представљена им је аудио

У Градској библиотеци је у току припрема осмака
за полагање мале матуре. Часови српског језика
одржавају се понедељком, а часови математике
уместо петком, од сада ће се одржавати четвртком, у
старом термину од 18.30 до 20.00 часова.
Настава је почела крајем фебруара и трајаће до
15. јуна. Часове српског држи дипл. филолог Драгана
Ракић, а часове математике дипл. инжењер Биљана
Шашић.
Часови су бесплатни и намењени свим осмацима
са територије града Вршац. Сваки ученик који жели
може у било ком тренутку да се прикључи похађању
часова српског и математике, а довољно је да
понесе са собом свеску, оловку и збирку задатака.

VIN

PING

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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МОНАШКО НАСЕЉЕ

Књига “Монашко насеље Мало Средиште” (“Asezamantul monahal
Sredistea Mica”), доктора Доринела Стана промовисана је у музеју
Конкордија. Представљању су присуствовали и Дан Константин,
генерални конзул Румуније у Вршцу, Виорел Долха председник Генерелне
Асоциације Учитеља из Румуније, Бранислав Матић, представник групе
грађана “За Бољи Вршац”, представници Румунске амбасаде у Србији,
професори,историчари, новинари и љубитељи културе. О књизи су, сем
аутора, говорили и проф. др Јоан Виорел Болдуреану из Темишвара, проф.
др Еуген Чинч, проф. др Мирча Маран и модератор књижевни критичар
Симеон Лазареану.
“Вршачка кула” својим читаоцима преноси део илустрација из ове
вредне књиге као и историјат једног од најстаријих манастира на овим
просторима.
У Банату су манастири имали велику важност за духовни, културни и
економски живот заједнице. Манастир Мало Средиште смештен је 12 км
југоисточно од Вршца. Село и манастир „Мало Средиште“ документовани
су 8. новембра 1355. под именом „Seredahel“. На бугарском и на српском,
Средиште значи центар, а среда значи средина. Оснивач и датум оснивања
изгубљени су у измаглици времена. У јеванђељу из 1750-тих година
које је објављено у Букурешту, а налази се у локалној румунској цркви у
Малом Средишту, записано је да је саграђен 1222. Манастир је обновила
удовица Пауна Парву у XV веку (1442 године). По српској традицији,
оснивач манастира је Јован Бранковић, али по румунској традицији и по
Николају Тинку Велеи, припадао је Румунима. На почетку XVI века (1527)
Харалампије, игуман манастира обнавља манастир Светих Арханђела који
је посвећен Михајлу и Гаврилу. Током турске владавине Банатом (15521716), манастир из Средишта јавља се у турским књигама под називом
Qirna. Између 1566/67. и 1579/80. године, током владавине Мурата III ,
забележено је постојање три монаха и годишњи приход од 300 аспри.
Манастир је забележен и у регистар о прикупљању прилога Пећке
патријашије из 1660. и 1666. У манастиру Средиште забележена су два
монаха, а један од њих је био Гаврило.
У првом аустријско-турском рату (1683-1699) манастир није претрпео
никакву штету. У Владичанском протоколу из Вршца и Карансебеша Моисе
Станојевића из 1713. забележен је локалитет Мало Средиште са 24 куће.
Подаци говоре да је у овом манастиру било дванаест монаха.
У периоду 1752-1755. године, монах Јосип из манастира Средиште је у
свој протокол забележио 48 резимеа записа насталих почевши од 1374.
па до 1751. Василије Ђаконовић Лога се 1736. преселио из манастира
Тисмана са 50 породица из Олтеније (Румуније) у вршачку област. То је
била прва колонија Буфена у Банату. У оквиру манастира Мало Средиште
основана је школа иконописања (атеље), која је једна од најстаријих
образовних институција у овом делу Баната, и прва румунска школа
иконописања у Србији. Исте године када се Василије Лога преселио у
манастир Мало Средиште (1736), рођен је његов син Ђорђе Ђаконовић,
познати иконописац. Манастир Мало Средиште је укинут по декрету
Марије Терезије 1775, што је одобрио цар Јозеф II . Према одредбама
царског рескрипта из 1777. године, манастир Мало Средиште је изгубило
своју аутономију, а црква је постала сеоска парохија. 1839. Голуб
Лазаревић купио је земљу у Малом Средишту и добио титулу племића
Малог Средишта. Када је свештеник Михај Жујка (1870) постављен у
парохији Мало Средиште, јавља се идеја о изградњи просторне цркве јер
је манастирска црква била мала. Постојећа црква је изграђена 1878. на
парцели манастирске цркве са материјалом (каменом) од старог манастира.
У двадесетом веку, почевши од 1932. године , млади свештеник
Александар Варађан и протопрезбитеријанац из Вршца, Трајан Опреа
организовали су ходочашће у некадашњи манастир у Средишту. Прве
три године ходочашћа су одржаване 29. августа, а од 1936. до данас, 14.
септембра, на дан прославе подизања Светог Крста (Крстовдан).
Манастир Мало Средиште је поново изграђен 1995-2003. године, за
време епископа влатике Хризостома (Столића). Изнад лековитог извора
„Шћубеи“ је изграђена црква (капела) коју је Предраг Ристић посветио
Премудрости Божијој. Владичанска кућа изграђена је 1997, а градња
монашког конака почела је 1998. по пројекту архитекте Димитрија
Маринковића. Звоник има пет звона. Темељ храма, посвећен Пресветој
Богородици Тројеручице, је положен 2002. године. Манастирска црква
је посвећена икони Пресвете Богородице Тројеручице која је обележава
12/25. јула. Манастир Средиште има два хектара винограда, кошнице са
пчелама, овце и воћњак.
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MAGYAR TÜKÖR
BEMUTATKOZNAK A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTJEI

MAKSA ZOLTÁN ÖNÁLLÓ ESTET ADOTT

Öninterjú a
nagybecskereki
színház színpadán

N

agybecskerek vendége volt Maksa Zoltán a magyar
kabaré meghatározó alakja. A Madách Színház szervezésében az Öninterjú című önálló estjét mutatta be. A z
ismert magyarországi művész vajdasági körútja során kereste fel városunkat és a színház épületében feledhetetlen
vidám pillanatokat szerzet a közönségnek a leggyakoribb
újságírói kérdésekre nyújtott válaszaival. Természetesen
a közismert Maksa-híradóból is hallhatott a közönség néhány „új információt”.

Szülőföldön való megmaradás
az egyik legfőbb célkitűzésünk
A
Vajdasági Magyar Szövetség a nagybecskereki választási bizottságnak másodikként adta át az önkormányzati listáját,
ami azt jelenti, hogy a 2 szám alatt fog szerepelni az április
24-i választásokon. A jelöltek között minden helyi szervezetből
szerepelnek, tehát a város magyar lakta településeinek a képviselői megtalálhatók a párt önkormányzati jelöltjei között. A jelöltek a számukra jelentős kérdésekről nyilatkoztak lapunknak.

VIDRÁCS KRISZTINAMUZSLYA
Kisebbségi és össztársadalmi szempontból is igen
fontosnak tartjuk az oktatási
rendszer fejlesztését. Fiataljaink számára megteremteni
az anyanyelvi oktatás feltételeit, az óvodai, általános és középiskolai szinten is. Ezen célunk megvalósításában igen
nagy mértékben járul hozzá a
Magyar Nemzeti Tanács is. Az
MNT pályázatain olyan programokat támogattunk, amelyek
hozzájárulnak térségünk oktatásának a fejlesztéséhez. Serkenteni szeretnénk fiataljainkat a továbbtanulásra és ehhez
nagy mértékben járul hozzá az
MNT ösztöndíj programja, illetve az újvidéki Európa Kollégium nyújtotta lehetőségek.

NÉMETH RÓBERTNAGYBECSKEREK
Számomra az egyik legfontosabb kérdés az elvándorlás kér-

„

A Prosperitati
Alapítvány pályázati
lehetőségei igen
nagy mértékben
hozzájárulhatnak a
fiatalok és általában
a szülőföldön
való boldogulás
elősegítéséhez
dése, különösen a fiatalok körében. Ennek megállítása érdekében kell tennünk valamit, és
segítenünk kell nekik, hogy itt
szülőföldükön próbáljanak érvényesülni. Ezt saját tapasztalatból is mondom, mivel a feleségem ötletére két éve magánvállalkozásba kezdtünk, és
a Tartományi Munkaügyi Titkárság pályázatán támogatást

nyertünk, amellyel egy egészséges élelmiszereket forgalmazó üzletet nyitottunk. Ennek
köszönve talpra álltunk és íme
két éves tevékenység után fejlesztések előtt állunk. A fiataloknak ismét egy lehetőségük
nyílt, ugyanis a Prosperitati Alapítvány támogatási lehetőségei
is igen nagy mértékben hozzájárulhatnak a fiatalok és általában a szülőföldön való boldogulás elősegítéséhez.

POZSÁR HALÁSZ ÉVAERZSÉBETLAK
Mint a VMSZ erzsébetlaki
HSZ elnöke síkraszállok a településemen élő magyarság
összefogásáért, mivel összefogásban az erő, és magmaradásunk is ettől függ. Tekintettel, hogy erzsébetlaki vagyok
a falusi turizmus fejlesztését
szorgalmazni fogom és fogjuk,
és erre most még nagyobb lehetőségünk van a Prosperitati Alapítvány pályázati lehetőségeinek köszönhetően. Tekintettel arra, hogy az eddigiekig csak bejegyzett vállalkozók tudtak a falusi turizmus
fejlesztésére vonatkozó pályázatokon részt venni, most már
családok is tudnak pályázni és
ezzel nagy mértékben tudják
fejleszteni kapacitásaikat.

SZEKERES RENÁTASZENTMIHÁLY

Számomra a nőkkel és az ifjúsággal való foglalkozás igen fontos. A VMSZ női fóruma igen tartalmas programokat szervez a
hölgyek és gyermekek részére.
Jótékonysági akciókat is szervezünk. Másodízben szerveztünk
meg a Mindennapi hősnőink
című rendezvényt, ahol bemutatjuk körzeteink hősnőit, akikre felnézünk. Ami az ifjúságot illeti itt is igen tartalmas és érdekes programokat szervezünk a
számukra.

BAKOS ERVINLUKÁCSFALVA
Sajnos ami a mezőgazdaságot illetően nem sok jóval tudok
szolgálni, ugyanis a külföldi és
belföldi tényezőket is figyelembe véve a mezőgazdaság igen
mélyponton van jelenleg. Ami
Lukácsfalvát illeti az a helyzet,
hogy 2001-ben 32 család élt kertészetből, ez a mai napra 4-5 családra csökkent. Ehhez természetesen az elvándorlás nagy mértéke is hozzájárult. Ezen újonnan nyílt pályázati lehetőségekben látok némi esélyt arra, hogy
ez a helyzet javuljon. Remélem,
hogy ez pozitív hatással lesz az itteni mezőgazdasági termelőkre.

» Maksa Zoltán
HÚSVÉTI SZOKÁSAINK ÁPOLÁSA

Idén is locsolkodás
volt Muzslyán
F

elelevenítve a húsvéti hagyományokat a muzslyai
Amatőr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesületének tagjai az idén is megszervezték a locsolkodást. A legények és a férfiak ezúttal nem mentek háztól házig, hanem a falu központjába invitálták a lányokat és az asszonyokat, ahol - az egyesület zenekarának kíséretében - alkalmi locsolóversekkel kértek engedélyt a locsolkodásra.
A szebbik nem képviselői piros tojással jutalmazták meg
B.T.
a locsolókat.

AZ AMATŐR SZAKÁCSOK ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÓK EGYESÜLETÉNEK SZERVEZÉSÉBEN AZ IDÉN IS MEGSZERVEZTÉK

Tizenegyedik alkalommal rendeztek muzslyai lakodalmat
A

muzslyai az elmúlt hétvégén tizenegyedik alkalommal került sor a Muzslyai lakodalomra, a hagyományos vőfélyek és koszorúslányok találkozójára , illetve első ízben
a menyasszonycsokor bemutatóra is.
A rendezvény a Lehel
Sportközpont pályáin szervezett lakodalmi disznópaprikás-főző versennyel kezdődött. Míg a bográcsokban főttek a finom étkek, addig a fiatal koszorúslányok a rozmaringokat tűzögetve hívogatták a jelenlevőket az esti Lakodalmi bálba. A zsűri értékelése szerint a legízletesebb
disznópaprikást az óécskaiak
főzték, a második és harmadik
helyre pedig Kószó Sándor és
Szíveri László helybeli szakácsok főztjei kerültek.

Az eseményt hivatalosan
Fremond Árpád, a VMSZ köztársasági képviselője és Sztojkó József, Muzslya helyi közösség tanácsának alelnöke nyi-

» A vidám lakodalmi társaság

tották meg. A megnyitó után
megrendezettalkalmi műsorban fellépteka hagyományápolók zenekarai, a helybeli zenészegyesület fiataljai és a csan-

tavéri Lila orgona nevű zenekar tagjai is.
A rendezvény folytatásaként sor került a vőfélyek és
koszorúslányok találkozójára
is, melyen a tavaly novemberben szervezett vőfély-és koszorúslány tanfolyam végzősei és a Muzslyai Ifjúsági Fórum tagjai mutatkoztak be. A
hagyományápoló fiatalok az
egyesület zenekarának kíséretében alkalmi szavalatokkal
köszöntötték a násznagyékat,
a Damjanović-házaspárt, Stevicát és Otíliát. A helyi közösség udvarában megjelenteket
Janez Jelen atya áldotta meg,
mely után a násznagyék, a koszorúslányok, a vőfélyek és
a zenészek elindultak a Magyar Házban megrendezendő bálba.
BORBÉLY TIVADAR

» A lányok az idén sem úszták meg szárazon

Hírek röviden
A

nagybecskereki múzeumban ma április 8-án 13.00
órakor kerül sor a Várady- család hagyatékának a megnyitójára.
Magyarcsernyén ma nyitják meg ünnepélyesen a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXI. találkozóját.
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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. 852-252 или
064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18.
Тел. 060/494-92-52 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.
064/425-29-55.
Продајем или мењам стан
у Новом Саду за стан у Вршцу.
Стан је укњижен, 57 m2, у
новоградњи, на 2. спрату, има
сопствено централно грејање,
близу центра. Тел. 062/611-301.
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.

Број
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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.
063/767-59-25.
Продајем или мењам за
једнособан стан викенд кућу у
Козлуку од 100m2, вода, струја
на 7 ари плаца, десна страна,
200 метара од асфалтног пута.
Тел. 831-594.
Продајем плац 1.100m2,
на брегу између „Славише“
и Куле, са водом, телефоном
,струјом, грађевинска зона.
Тел. 063/551-403.
Продајем кућу 102m2
стамбеног простора, у ужем
центру града, на плацу 770 m2.
Кућа је одмах усељива. Тел.
063/87-81-872.
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом,
у Панонској улици, у Вршцу.
Тел. 064/90-30-439.
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
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терасе, грејање на плин, и бокс
на тавану. Тел. 064/88-11-001.
Двособан стан на продају
око 60m2, сређен, на Војничком
тргу или замена за мањи уз
доплату. Тел. 061/6065-158.
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,
површине 2.083 m2, 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.
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем приземну кућу
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул.
Јанка Катића 9, струја, вода ,
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 064/87-84-409 или 063/70144-81.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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 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,
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клима) Тел. 064/144-33-13.
Издајем стан на Новом Београду,
код Тржног центра Веро, 33 m2,
комплетно реновиран, опремљен
новим намештајем. Тел. 064/13084-90 (после 16 часова)
Издајем гарсоњеру у близини
градског парка. Тел. 013/836-562 и
061/613-91-46.
Стан за издавање. Тел. 064/39317-17.
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/ 215-46-83.
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 063/7731-585.
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.
Двособан намештен стан за
издавање, у Вршцу, Васка Попе 5.
Тел. 013/831-521 и 069/243-93-34.
Издајем гаражу у центру. Тел. 2839-461.
У Београду издајем комфоран
стан42 m2. у згради. Тел. 011/6144-533.
Издајем комплетно намештену
гарсоњеру на Војничком тргу. Тел.
064/186-50-49 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. 063/894-9163.

РАЗНО
Продајем дрвени округли
сто са три столице, кухињске
елементе, лустер, трокрилни
ормар, витрину, кауч, трофазни
електромотор, фрижидер. Тел.
063/275-986.
Продајем
вертикални
замрзивач, нова дрвена гаражна
врата, нов прозор, два кауча,
троделну судоперу, шпорет, тв у
боји, одличне спољне ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Продајем црну клавирну
хармонику weltmajster скоро нова,
женски и мушки тркачки бицикл
и скоро нову електронску писаћу
машину. Тел. 063/275-986.

Продајем гоблене „Тајна
вечера“ и четири мања, кауч,
две фотеље, машину за супу
и месо и разне ствари. Тел.
066/926-25-31.
Жена средњих година
чувала би децу или радила би
у породици. Тел. 062/144-65-83.
Правим слана пецива за
сва ваша славља. Кифлице,
кроасоне, мини пице, рол
виршле, ролате. Цена 400
динара килограм. Поруџбине
два дана раније. Тел.065/29371-99.
На продају очувани
писаћи сто. Тел. 806-823.
Продајем балирано сено,
110 динара бала. Може превоз
бала. Тел. 061/197-75-14.
На продају фасадна цигла.
Цена по договору. Тел. 062/14465-83.
Продајем
ручно
урађен апарат за варење у
беспрекорном стању, бољи
од фабричког, на монофазну
струју. Тел. 063/275-986
Продајем
шатор
за
камповање и две вреће за
спавање, повољно. Тел 064/2276-993 или 013/826-251
Продајем
виолину
Страдиваријус, чехословачке
производње, 4х4. Тел. 063/87386-87.
На продају три кауча,
два мадраца, нови дечији
креветац и стаклене тегле. Тел.
063/275-986.
Хитно потребан посао у
породици или чување деце.
Тел. 061/205-99-00.
Купујем крмаче од 200 до
300 кг. Тел. 063/846-76-05
Купујем пољопривредно
земљиште у КО Вршац. Тел.
063/551-403.
На продају лежај самац,
комода за постељину и фотеља
потковица.
Цена
10.000
динара. Тел. 063/429-659.
Продајем нове чамове
греде 12 комада, од 8 метара
(12х12 cm), сушене 4 године
старе. Тел. 063/551-403.
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.
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
На продају фасадна цигла.
Цена по договору. Тел. 062/144-

65-83.
Продајем суве чамове
греде старе 4 године, дужине
8м (12х12 цм). Повољно. Тел.
063/551-403.
Продајем берач кукуруза
Шемпетер еко 3500. Тел.
063/551-403.
Продајем Народни кувар
штампан 1965. год, 900
страна, BMX турбо бицикл
очуван, стетоскоп комплетан.
Тел. 013/831-560.
Продајем ручно урађен апарат за варење у
беспрекорном стању, бољи
од фабричког, на монофазну
струју. Тел. 063/275-986
Продајем шатор за
камповање и две вреће
за спавање, повољно. Тел
064/22-76-993 или 013/826-251
Продајем виолину Страдиваријус, чехословачке производње, 4х4. Тел. 063/87-38687.
На продају три кауча,
два мадраца, нови дечији
креветац и стаклене тегле.
Тел. 063/275-986.
Хитно потребан посао у

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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 алуминијумска прозора (180х0,95
m). Повољно. Тел. 063/88-29782.
Продајем берач кукуруза
„Сем- потер“ еко 3500. Тел.
063/551-403.
На продају кантар вага
до 500 кг и фасадна цигла
црвена. Тел. 062/144-65-83.
На продају четвороделни
регал, два кауча, две фотеље и
дечји мушки и женски бицикл.
Тел. 013/400-875 и 063/28-0599.
Хитно потребна жена за
помоћ у кући старијој женској
особи, у Избишту. Тел. 064/39062-76.
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. 063/266096
Продајем писаћи сто
(дрвени) тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5
kw очувана, са точковима.
Цена повољна. Тел. 805-911 и
060/08-05-911
Продајем
дечији
креветац, колица за бебе Чико,
беби седиште за ауто, носиљку
за бебе. Мало коришћено,
повољно. 064/598-3898
На продају дечији бицикл
са помоћним точковима.
064/598-3898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно.
064/598-3898
Продајем 10 буради за
нафту од 200 л. Цена 800
динара комад. Тел. 063/281236.
Продајем кауч и две
фотеље, 2 замрзивача (по 30
евра), неисправан крупач (50
евра), мотор томос неисправан
(100 еура)метална врата и
прозор (100 евра), два кревета
и душек ( по 20 евра), судоперу,
врата, прозоре по (10 евра).
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.
Чувала бих старију женску
особу. Тел. 013/805-142 и
063/8779-525.
Продајем
класичну
гитару, телевизор у боји
и веш машину. Повољно.
Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку за
форд ескорд караван 1,6 , 1998.
година. Тел. 060/845-00-69.
Продајем огревно дрво:
буква, багрем и храст. Цена
3.700 динара. Достава на кућну
адресу. Тел. 062/856-70-56.
На продају кауч са две
фотеље,боја кајсије, цена
12.000 и лежај цена 8.000. Тел.
063/429-569.
Продајем
повољна
метална гаражна врата, у
одличном стању, димензија
230х200, цена по договору,
зидне фототапет, нов, мотив
плаже са палмом, димензије
368х254 цм. Тел. 063/356-776.
Повољно продајем кауч
са две фотеље, четвороделни
регал, више бицикала, два
плинска бојлера за купатило.
Тел. 063/28-05-99.
Продајем
вертикалну
расхладну витрину и два
ланца земље потез Јарак и
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.
Продајем писаћи сто од
дрвета. Тел. 060/843-50-97.
Продајем ТА пећ, 3,5 kw, са
точковима. Повољно.Тел. 805911 и 060/08-05-911.
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.
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.
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.
Продајем плинске бојлере,
пећи, шпорете и делове за
исте, може са уградњом и без.

Тел. 064/351-20-32.
Услужно
вршим
култивирање мањих башта
у Вршцу и околини. Долазим
на вашу адресу. Тел. 063/8321772.
Продајем
фрижидер
„Горење“ са комором. Цена 50
евра. Тел. 064/186-52-44.
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте
од склопки изгореле. Тел.
060/358-62-09.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
Продајем плац од 3186м2, у
Думбрави, Месић, има струју и
воду, погодно за пчеларе. Тел.
060/022-01-28
Два кавеза за коке носиље
за продају са изронилицама
и појилицама. Цена једног
кавеза је 20 евра. Тел. 063/1121-270.
Вршим услужно поправку
плинских уређаја: шпорета,
бојлера, пећи, решоа са
гаранцијом до 12 месеци. Тел.
063/482-418 и 2101623.
OSB плоче за подашчавање
кровова. Цена 296 дин м2.
Превоз на адресу. Тел.062-437236

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

са

На
продају
југо45
уграђеном куком у

одличном стању. Цена 300
еура. Тел. 2891-209.
Продајем
Мазду
626,
1997.
годиште,
регистрована до марта
2016. Тел. 2891-209.
Мерцедес дизел 190 д
на продају. Тел. 065-83582-50.
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.
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ЛЕГЕНДЕ, МИТОВИ, ПРОПАГАНДА...

КАКО СУ ИСТОРИЈСКЕ ГРЕШКЕ ПОСТАЛЕ ИСТИНА
Исус Христ је рођен нулте
године? Погрешно. На ратним
галијама у старом Риму веслали
су робови и затвореници? Никада.
Викинзи су носили ратне шлемове
с роговима? Ни случајно. Амерички
национални херој Чарлс Линдберг
је први прелетео Атлантик? Није.
Хитлер је у Немачкој изградио први
аутопут? Обична наци-пропаганда...
Али историјске грешке чврсто
се држе у свим националним
историјама и културама, било као
романтичарске легенде за пумпање
родољубља, било као политичка
пропаганда, обична заблуда или
Изградња велелепног Нојшванштајна није опљачкала државну касу, како се и данас верује
део понуде туристичким хордама.
Но, када је рођен Христ?
ратним галијама нису запошљавали обављао краљевске дужности и
Уврежило се популарно веровање
нити кажњенике, нити робове, него годишње прегледао 800 докумената
да је то било нулте године, што је,
снажне, професионалне плаћенике, везаних само за домаће баварске
руку на срце, логично. Али није.
будући да – објашњава Фокус –
послове, није могао бити луд. Па
Састав анно домини у шестом веку
није било лако управљати уским
ипак, његови дворци и његово
разрадио је калуђер Дионизије
бродовима, а добрим платама
упитно лудило претворени су у
Мали, прогласивши време Исусовог избегавали су побуне. У Европи су
уносан баварски туристички бренд,
рођења годином првом, због
тек у 15. веку издајнике и убице
који годишње привлачи милионе
чега је прва година после Христа
осуђивали на казну доживотног
посетилаца.
следила одмах након прве године
веслања на галијама, а откупљивале
Важи прича како је нобеловац
прије Христа - значи, без нулте.
су их велике поморске силе попут
Алберт Ајнштајн био лош ученик,
Иако су данашњи научници склони
Венеције и Ђенове за потребе
само зато што су неке чињенице
веровању да је историјски Исус
ратних бродова.
из научниковог живота његови
дошао на свет негде између 7. и 4.
На фудбалским и хокејашким
биографи погрешно протумачили,
године п.н.е, нулта година остала
утакмицама скандинавски навијачи као ону да је због проблема у
је као једна је од оних историјских
данас поносно носе шлемове с
гимназији напустио Минхен
заблуда које узимамо здраво за
роговима, симбол викиншких
и школу завршио у Италији, а
готово и доживљавамо као важећу
ратника, иако ни један археолошки не да је морао да се сели због
истину, иако чињенице говоре
налаз није потврдио да су стари
економских проблема својих
нешто друго.
Викинзи тиме доиста штитили главе. родитеља. Американци су пак од
Многе историјске чињенице
Рогове им је тек много касније
Чарлса Линдберга створили мит о
нису ништа до легенде, тврдоглаво
набио Немац Рихард Вагнер у
првом човеку који је 1927. године
укорењене у свести као опште
маратонској тетралогији „Прстен
прелетео Атлантик на релацији
прихваћене истине, пише Харалд
Нибелунга“, потом Американац Дик Њујорк – Париз. Први су океан
Wидершајн у немачком недељнику
Браун у мегапопуларном стрипу
ипак прелетели двојица Британаца
Фокус. Ко још не зна за крваве
„Хогар страшни“ објављиваном
осам година раније, пилот Џон
гладијаторске игре у старом
у 1.900 новина у 50 земаља и на
Алкок и навигатор Витен Браун,
Риму, када је светина у арени
13 језика, па су их на крају и сами
но суперстар Линдберг је до данас
клицала победнику, а император
Скандинавци пригрлили као своју
остао национални јунак.
подигнутим палцем (живот) или
новокомпоновану историјску
Још важи теорија о Титанику,
спуштеним (смрт) одређивао
истину.
да је јурио у катастрофу због
судбину пораженог борца? Видели
Вагнерову музику обожавао
освајања „Блу Рибанда“, престижног
сте то и у филмском спектаклу
је и спонзорисао баварски краљ
признања путничком броду који
„Гладијатор“ Ридлија Скота.
Лудвиг Други, па је приликом
у рекордном времену пређе
Погрешно! Историчари тврде да је
прве целовите изведбе „Прстена“
Атлантик, иако је предност Титаника
највероватније било обрнуто: палац у Бајројту 1876. чак донирао свог
требало да буде раскошна удобност.
горе као симбол мача, значило је
омиљеног коња Кокотеа да на
У стварности признање је припало
„убиј!“, а палац прислоњен о длан
позорници буде при руци валкири
„Мауританији“, броду конкурентског
или стиснут у шаци – помиловање.
Брунхилди, коју је пјевала чувена
Цунард Линеа, који је до Новог
У „Бен Хуру“ израелски принц
сопранисткиња Амали Матерна с
света могао стићи за само пет дана.
Јуда као кажњеник, везан ланцима,
неизоставним шлемом с крилцима.
Али Титаникова трагедија, као и
годинама весла на староримским
Сам „луди баварски краљ“,
она, на пример, председника Ј.Ф.
ратним галијама. Историјски
како су звали Лудвига Другог,
Кенедија, још и данас рађа нове
остао је до данас луда жртва
теорије и митове, без обзира на
митова. Оптуживали су га да је
то што су прошле деценије од
због изградње бајковитог дворца
потонућа или атентата.
Нојшванштајн подно баварских
Тврдња да је Хитлер изградио
Алпа, државну благајну довео до
први немачки аутопут од
колапса, иако је потрошио само
Франкфурта до Хајделберга и
десет посто више од планираног
данас важи као аргумент да у
прорачуна (што би наши данашњи
Трећем Рајху није баш све било
политичари дали за такву скромну
тотална катастрофа. Била је то
растрошност?). Уживао је у
обична наци-пропаганда, тврде
бизарним дружењима с дворским
озбиљни историчари, јер је
коњушарима и ексцентричним
Фирера предухитрио тадашњи
ноћним теревенкама с наочитим
градоначелник Келна и каснији
војницима,
што
га
је
стајало
канцелар Конрад Аденауер,
За уврежено веровање да је Ајнштајн био лош
дијагнозе о менталној болести и
отворивши пре њега аутопут Келнученик, крива су погрешна тумачења његових
круне, али ново истраживање о
Бон.
биографа
којем ових дана пише Дер Шпигел
Извор: popularnanauka.com
неистинито, јер стари Римљани на
доказује да човек који је уредно
vrsackakula@open.telekom.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: Милица Грасл са синчићем, Јелена и
Ана Петковић, Анита и Лорендана Ардељан, Данијела
Бешина и мали Михајло Ђурђев.
A.Б.
.

Милица Грасл

Анита Ардељан

Јелена Петковић

Данијела Бешина

ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине
Вршац, година 1,број 4, 28. април 1975.

АУСТРАЛИЈСКА ТЕЛЕВИЗИЈА
У УЉМИ

Средином априла у Уљми је боравила екипа репортера и
сниматеља највеће аустралиијске телевизије АБЦ из Сиднеја.
Они су том приликом , припремајући получасовну емисију о
Југославији у боји, снимили неколико сцена из живота и рада
уљманских земљорадника.
Посета ове тв екипе највећем сеоском насељуна подручју
наше општине, организована је посредством Покрајинског
секретаријата за информације у Новом Саду.
Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине
Вршац, година 11, број135, 13. април 1985.

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 (14)

I КЊИГА

ХЕЈ, БРИГАДЕ
Обележавајући 1. април, Дан добровољног омладинског
рада, безмало хиљаду девојака и младића из Вршца, радило је
на уређењу зелених површина у граду. Тако је започета акција
на улепшавању Вршца, која ће трајати до краја маја - према
тачно утврђеном распореду.
Првог акцијашког дана ове године, у суботу 30. марта,
радило се на сређивању зелених површина на Тргу 12.
војвођанске бригаде , Градском парку, Тргу Лењина, Улици
Јаше Томића, Тргу Саве Ковачевића, Улици Милоша Обилића
и поред језера. Како смо сазнали од Илдике Немет, инжењера
хотикултуре у овдашњој Заједници за стамбено – комуналну
област, у акцији, заједно са младима, били су укључени и
запослени ООУР „Комуналац“.
Иначе, поводом 1. априла, у Педагошкој академији одржана
је свечаност, на којој је о богатој традицији добровољног
омладинског рада у вршачкој општини, говорио Драган
Латиновић, председник организације младих. Пригодан
програм припремили су и извели ученици Основне школе
„Жарко Зрењанин“ из Вршца.
Вршачка кула, лист општине Вршац, година 20, број 324, 28. април
1995.

ПРВИ НА БАЛКАНУ
Јован Шашарога, новоизабрани председник
Извршног Међуопштинског савеза слепих у Вршцу,
врсни шахиста, иначе мајсторски кандидат игре на 64
поља, учествовао је на Балканском првенству у шаху
за слепе.
На овом значајном међународном такмичењу
у спорту број један за слепе, одржаном у Атини
од 12. до 19. марта 1995. године, југословенска
четворочлана екипа у којој је био Вршчанин
Јован Шашарога убедљиво је заузела прво место
победивши такмичаре из Бугарске, Албаније и Грчке.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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СТАРО ДОБА
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
Кад се варошка башта проширила
– може бити кад се уравњавало место,
да се на њему подигне виноград, или
кад се је г. 1828. градило стрелиште,
или кад је г. 1850. вар. Башта и с југа
зидом опасана- нађена су у земљи, по
сведоџби г. 1863. упокојеног р.к. пароха
вршачког, почасног протојереја Марка
Данијела од Самош – Ујвара, натписи у
камену овог садржаја:
MARTI V
PRO SALV. IMP
CAES. D. F. NER.
TRAIANP DAC.
PO.MAX.TR.P.XII.
COS. V. COH. II. HIS.
..................
Као што се види, ова добро сачувана
сведочи, да је г. 108. по Хр. кад је Трајан
по дванаести пут трибунум постао, овде
друга шпанска кохота смештена била, и
да се је Марс. Ултор сетио здравља цара
Трајана. Међу свима остацима који су
на земљишту трајанове Дакије нађени,
овај је споменик најстарији.
Натпис на другој табли, више
порушеној, овако гласи:
. . . . .. . . . . . . . .
..............
TIVS TIGN.
ALA I. FRON. TVNG.
CONIVGI PISSIMAE
E. V. P.
Што од прилике значи:“... tius,
барјактар прве Ale Tongrorum
Frontonian-e, подиже овај споменик
својој жени“, која је овде умрла.
Нисам могао дознати где се сад
налазе ови споменици; а ни Торма,
када се је преко лета 1880. г. овде
бавио, није могао докучити где су они
сада. Л. Бем који их прави спомиње 1),
могаше – у разговору с њиме – само
толико навести, да је натписе на јавност
издао по белешкама проте Даниела,
побележеним оном приликом, кад су
ови споменици нађени. Но и сам прота
не могаше знати, шта би од њих. Ми се
морамо задовољити тиме, што знамо за
садржај натписа њихових.
Уосталом оба ова камена имају своју
особену историјицу, коју нам је Т. Ортвај
у Itészet és Vitiligatismus-y (Тамишград,
1869. стр. 47, бр.43) испричао: Натписе са
ових двеју таблица публиковао је 1865.
1) Délmagyarország kíil, св. I, стр.
368, прим. 14.

Лука Илић, у расправи о археолошким
проналасцима у Банату (Mittheilungen
der k. K. Central-Commission zur Erhaltung
der Baudenkmäler X. Jahrg. св. за март и
април, стр.XXXIV.). Изгледа као да се је
Бем обрукао тиме што ове натписе, у
својој историји јужне Угарске, г. 1867. као
сасвим непознате спомиње. Међутим
Илић је злоупотребио искреност Бема,
који му је ове натписе само показао,
али га није овластио , да их без његове
дозволе штампа. Кад се је Бем касније
потужио средишној комисији на
Луку Илића, председник исте, барон,

Хелферт, приватним писмом умирио
га је тиме , што га је искрено пожалио
за отмицу коју му је Л. Илић учинио. И
зато што је за ово Бем тек после његове
историје јужне Угарске дознао, у овој
његовој књизи није могло бити спомена
о томе, откуда је после Ортвај у Itészet
és Vitiligatismus-u рекламовао право
Бемово на ове натписе.
Оба ова натписа спомиње и Т.
Момзем у свом епохалном делу: Corpus
Inscriptionem Latinarum,св. III. Под
насловом „Additamenten“.

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

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:
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ
МАЈСТОРА
ДОМАЋА ДИМЉЕНА
КОБАСИЦА

ДОМАЋА СВЕЖА
КОБАСИЦА

Намирнице (за 10 кг надева):
8,5 кг свињског меса
1,5 кг говедине или овчетине
200г соли
30г бибера
50 г љуте и исто толико слатке паприке
50 до 100 г белог лука
Танка свињска црева

Намирнице:
10кг свињског меса
180г соли
50г бибера
50 г паприке
Кора лимуна
Танка свињска црева

Свињско (од плећке, врата и
ситнежи), говеђе или овчје месо,
самлети кроз решетку 8 мм,
зачинити, посолити га, додати
пастозни бели лук, па добро
измесити. Пунити у танка свињска
црева. Кобасице оставити да
одлеже 2-3 дана. Диме се, а
дозревају у хладним проветреним
просторијама за 40 до 60 дана.

Десет килограма мешаног
свињског меса и пастозни бели
лук самлети на решетки 8 мм.
Масу затим посолити, додати
зачине и истругану кору лимуна,
па добро измешати. Надевати
у паровима, дужине 10-12 цм.
Пржи се свежа (око 20 минута) у
поклопљеној посуди наливеној
водом, док не порумени с обе
стране. Чува се у фрижидеру и
замрзивачу.

DOO

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

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

VRŠAČKA
PIVARA

OSNOVANA 1742

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

22 ВРШАЧКА КУЛА
ЗАВРШЕНО ПРВЕНСТВО ШАХ КЛУБА “БОРА КОСТИЋ”

БОШКО ЂОНИН ШАМПИОН 14. ПУТ
Узбудљивим и борбеним последњим – 15. тим
колом завршено је првенство Вршца и шах клуба
Бора Костић за 2016. годину. Шампион Вршца
и клуба Бора Костић за 2016. годину је Бошко
Ђонин,фм. Он је ову шампионску титулу освојио
по 14. пут и тако повећао своју предност у броју
освојених титула првака Вршца у односу на остале
вршачке шахисте који су освајали првенство града
и клуба. Подсетимо, по броју освојених титула
следећи је Милорад Капелан, фм са освојених
шест титула па затим Мунижаба Слободан, фм са
освојене три титуле.
Ђонин Бошко је показао најзрелију игру,
постигао 10 победа (следећи по броју победа
је Басараба са 7 остварених победа) и од првог
кола турнира стално био у вођству, више од
пола турнира сам а неколико кола заједно са
другопласираним Басарабом.
На овом турниру играла су још три играча који
су у прошлости освајали титулу првака Вршца и
клуба – то су Басараба Никола, Митрованов Ђорђе
и Петровић Лазар.

Тројица најбољих: Ђонин (у средини), Басараба (лево)
и Митрованов.
Првих шест места награђено је новчаним
наградама а додељена је и посебна награда за
најбоље пласирану даму или омладинца. Поред
тога у трајно власништво првопласирани је
добио пехар и златну, другопласирани сребрну а
трећепласирани бронзану медаљу.

БОКС
МЛАДИ ВРШАЧКИ БОКСЕРИ ОДЛИЧНИ НА ШАМПИОНАТУ
СРБИЈЕ У ЗРЕЊАНИНУ

ВУК ПАВЛОВИЋ ПРВАК ДРЖАВЕ!
На првенству Србије у боксу за пионире,
школарце и јуниоре одржаном у Зрењанину
прошлог викенда чланови вршачког „Гарда“ имали
су веома успешан наступ. Три такмичара освојила
су две медаље и једно пето место остваривши у
екипном поретку пласман на 15 место, оставивши
иза себе многе екипе са великом боксерском
традицијом попут Каблова из Јагодине, Радничког
из Крагујевца и Металца из Ваљева. Најсјајнију
медаљу освојио је Вук Павловић у конкуренцији
школараца савладавши најпре у полуфиналу, у
категорији до 56 кг, Миленка Виславског из Врбаса
техничким нокаутом у првој рунди, да би у финалу
био бољи од Данијела Раду из Панчева. Такође
у конкуренцији школараца,али у категорији до
46 кг, Милош Домошљан је освојио сребрну
медаљу изгубивши у финалу, на поене, од Огњена
Булатовића из Врбаса судијским прегласавањем
2:1. Милош Павловић је заузео пето место, у борби
за пласман поражен је од Бранка Зеремског из
Шајкаша.

СПОРТ
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ТРЕНЕР ВРШЦА СВИСЛАЈОН МИЛОШ ПЕЈИЋ:

ВРШАЦ ИМА УСЛОВЕ ДА ПОНОВО ИГРА У ЕВРОПИ !

Кошаркаши Вршца Свислајон су тек
у последњим колима шампионата КЛС
успели да обезбеде опстанак. Скроман
резултат у односу на амбиције зацртане
на почетку сезоне које су досезале чак
до пласмана у Суперлигу. О разлозима
неуспеха, али и другим кошаркашким
темама причали смо са шефом стручног
штаба Милошем Пејићем.
Због чега је по вама дошло до несклада
између амбиција и оствареног резултата?
- Било је пуно отежавајућих околности
још од почетка сезоне: касно селектирање
екипе, касни почетак припрема, али

морам да кажем да се испоставило да је
процена квалитета тима била погрешна.
Када све то узмемо у обзир, јасно је да
екипа заиста није могла више од овога
што је урадила. Било је у међувремену
још проблема о којима нисмо причали,
не желећи да тражимо алиби, ћутали смо,
радили, на крају, најважније је да смо
опстали у лиги.
Било је доста промена у играчком
кадру током сезоне, по Вама да ли је то
имало утицаја да Вршац Свислајон не
оствари пласман у Суперлигу?
- Мислим да тим који почне са радом
15. септембра а заврши крајем марта,
никако не може да се нада бољем
резултату. Прво, могућности за прављење
доброг тима средином септембра су
минималне, јер је у том периоду на
тржишту изузетно скромна понуда. Није
било могућности за бирање, већ су се
доводили играчи који су једино били на
располагању. То је погрешан приступ. Клуб
мора да ради 365 дана у години.
Ко је ове сезоне сем ФМП-а одскочио
у КЛС и када је у питању квалитет игре и
квалитет организације клуба?
- На жалост мислим да су све екипе
осим ФМП-а врло уједначене, скромног
квалитета. Исто важи и када је у питању
организација клубова. У КЛС практично
нема неког резултатског императива,
све осим борбе за опстанак је потпуно
незанимљиво, па чак и сам пласман у
Суперлигу не доноси ништа осим још шест

утакмица и то после читава два месеца
паузе. Потребне су озбиљне промене у
систему такмичења да би дошли до неког
бољитка.
Да ли је решење у јакој домаћој лиги
са свим нашим најбољим клубовима који
тренутно играју у АБА лиги?
- Очигледно да је домаћа лига
претрпела велики бродолом одласком
најбољих тимова у Јадранску лигу.
Чињеница је да смо пре десетак
година имали домаћу лигу која је била
неупоредиво квалитетнија од ове сада.
Да ли су за лош квалитет домаће криви
клубови које су отишли у Јадранску лигу
или они који су остали и нису много
радили на себи, одговор сигурно захтева
дубљу анализу.
Како покренути кошаркашке центре?
Вршац је до скоро био један од изузетно
значајних.
- Вршац је у последње две деценије
створио озбиљну кошаркашку традицију,
али пре свега морамо да схватимо да више
нисмо на нивоу од пре 5 - 6 година и да не
постоји чаробни штапић који ће вратити
време када су се овде играле европске
утакмице. Треба направити здраве
темеље, а Вршац са својом привредом,
инфраструктуром коју нема нико у Србији
(Миленијум и пратећи објекти), публиком,
дефинитивно има потенцијал да створи
клуб који ће врло брзо играти у неком
европском такмичењу.
Фото: Ј. Јовановић

РУКОМЕТ
РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ ПОБЕДА У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ЈОШ КОРАК БЛИЖЕ ВРХУ

РАДНИЧКИ (Ј. ТОМИЋ) - МЛАДОСТ 23:25 (11:12)
Рукометаши Младости, иако новајлије
у другој војвођанској лиги, нису више
пријатно изненађење већ инспирација
за сваког ривала да пружи максимум у
дуелу против њих. Тако је било и у Јаши
Томић, где је домаћи Раднички пружио
изузетан отпор играчима тренера Бориса
Каракаша, неупоредиво јачи од оног
јесенас у Миленијуму , када је Младост
славила чак са 14 голова разлике (39:25).
Овог пута ниједна од екипа није успела
да створи предност већу од три гола.
Младост је у првом полувремену водила
од почетка меча, а домаћи су у 23. минуту
озбиљно припретили када су повели
са два гола разлике (10:8). Ипак, до
полувремена Вршчани су вратили вођство
које нису испуштали до краја утакмице.
Душан Раковић је био најефикаснији
играч Младости са 7 голова, један мање
постигао је Велковски а пет пута се у листу
стрелаца уписао Костић. Треба истаћи и да
на овом мечу тренер Каракаш није могао
да рачуна на тројицу играча из Црвене
звезде који на двојну лиценцу наступају
за Младост. У наредном колу Вршчани
дочекују екипу Кљајићева.
Резулатати 18. кола: Срем - Нова Пазова
33:25, Сивац - Славија 30:29, Кљајићево Беочин 30:21, Раднички (Ш) - Потисје 34:23,
Војвода Степа - Хајдук 33:27, Младост ТСК
- Црвена (2) 36:24, Раднички (ЈТ) - Младост
(ВШ) 23:25.

СТОНИ ТЕНИС
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ

ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ

ДВЕ ПОБЕДЕ КАДЕТА МЛАДОСТИ
Кадетска екипа РК Младост (2003. годиште) остварила је две победе на турниру В
групе Прве лиге, који је одржан у Вршцу, савладавши после велике борбе Раднички
из Јаше Томић (19:17) и Зрењанин, службеним резултатом (10:0, Зрењанинци играју
са старијим дечацима). На тај начин су се ученици тренера Бобе Бекића учврстили
на другом месту иза водеће Кикинде, која је уз победу службеним резултатом над
Зрењанинцима, освојила бод у дуелу са Радничким. Младост из Вршца је наступила у
саставу: Петар Шпан, Урош Вукојевић, Матија Шојић, Лазар Прванов, Антоан Частвен,
Филип Радак, Александар Мишчевић, Страхиња Вучендић, Никола Бекић, Никола
Кантаревић, Немања Милосављевић, Никола Спорин, Стефан Барбуловић, Михајло
Дарањи, Марко Шпан и Лука Панчевац.

Будућност вршачког рукомета: Кадети Младости

Фото: Б. Јосимов

ПРЕГРШТ МЕДАЉА ЗА ТИЈАНУ ЈОКИЋ

Најталентованија вршачка
стонотенисерка Тијана Јокић, још једном
је заблистала на домаћој сцени. Тијана је
на шамионату Србије за јуниоре у Бечеју
постала државна првакиња у мешовитим
паровима наступивши са играчем из
Пирота Алексом Гацевим. У финалу су са
3:0 у сетовима савладали пар Драгана
Вигњевић и Никола Грбић.
Јокићева је освојила и друго место у
дублу са Драганом Вигњевић, а играла је
и финале у појединачној конкуренцији,
у којем је, у пет сетова изгубила од

Лупулеску Изабеле са 3:2 и освојила
сребрну медаљу.
Тијана Јокић се одличним резултатима
на јуниорском првенству Србије учврстила
на првом месту јуниорске ранг листе а до
краја сезоне остала су још два такмичења,
Првенство Новог сада и ТОП 12.
Фото: Б. Јосимов

Најбоља јуниорка Србије: Тијана Јокић
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ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ ПРВИ ПУТ СЛАВИЛИ НА СВОМ ТЕРЕНУ ОВЕ СЕЗОНЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

САРАЈЛИН МАЈСТОР ЗА ПРЕОКРЕТ
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (НП) 4:1 (2:1)

Фудбалери Вршца одиграли су најбољи
меч на свом терену у последњих пола
деценије и заслужено декласирали кадидата
за пласман у Прву лигу. Јунак утакмице био је
четвороструки стрелац Војкан Сарајлин, који
је улио наду вршачким љубитељима фудбала
да је опстанак у српсколигашком друштву и
даље могућ. Посебно је важно што је за први
тријумг код куће читава екипа одиграла
најбољу партију сезоне, можда и једну од
најбољих у последњих неколико година. То
је сигуран рецепт да се избегне најгоре. На
овој утакмици Вршац је први пут показао
способност да се врати у меч из резултатског
минуса. У стресној ситуацији каква је борба
за опстанак то може бити важан фактор,
јер треба истаћи да ће на крају сезоне лигу
напустити два клуба плус још онолико
колико из прволигашког друштва испадне
војвођанских клубова. За сада, ствари иду на
руку Вршцу, Инђија и Дољи Срем нију у кругу
најугроженијих.
Тренер Јован Стефанов био је задовољан,
али не и еуфоричан после победе.
- Оно што мора да нас брине то је
велики број добијених картона, због тога

смо присиљени
на велики број
ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
ротација. Додатни
проблем је мали фонд Резултати 16. кола: Хајдучица - Партизан (Кајтасово) 8:2,
Јединство (Влајковац) - Потпорањ 2:2, Борац (Врачев гај) играча, па је било
Караш (Јасеново) 2:0, Шевац (Кусић) - Војводина (Селеуш) 0:0,
ситуација да се због
Дунав (Б. Паланка) - Војводина (Ц. Црква) 3:2, Ратар - Караш
тога појединцима
(Куштиљ) 2:0, Банат (Иланџа) - Бпрац (В. Средиште) 3:1.
толерисала
недисциплина.
ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНА
Играчима је јасно
предочено да тога
ФОРУМ - ВИКИНГ 9:5 (2:2)
више неће бити
по цену да немамо
Серију победа Вршчани наставили против солидних Румљана
довољно играча
који су се добро држали једно полувреме. Стрелци за Форум
за поставу, јасан је
били су: Богдановић 3, Инајетовић 2, Борковић, Лукач, Везмар
Стефанов.
и Јанковић. У наредном колу игра се велики дерби, Форум
За наредни меч у
гостује у Врбасу првопласираном летећем Холанђанину.
Сремској Митровици Резултати 13. кола: Србобран - Летећи Холанђанин 1:8, Апа
Футсал - Кикинда 9:0, Хајдук - Телеп 7:4, Тврђава - Танго 4:4,
шеф стручног штаба
Форум - Викинг 9:5.
Вршца неће моћи да
рачуна на Бобића који
је упарио картоне и
Којића коме још увек
да заигра у финишу сезоне. Добра вест је да
јније истекла казна због искључења против
се у тим враћа капитен Белић.
Бачке. Ранков се, такође, још увек опоравља
од повреде, биће добро уколико буде могао

ВОЈКАН САРАЈЛИН, НАЈБОЉИ СТРЕЛАЦ ВРШЦА

ЧЕТИРИ У МЕТУ ЗА ПРЕОКРЕТ
Фудбалери Вршца су тек у 19. колу
дошли до овосезонског првенца пред
својим навијачима у Српској лиги
Војводина. Седам дана после дебакла
у мечу са Бачком, уследила је најбоља
партија Вршчана ове сезоне и убедљива
победа против екипе из врха табеле.
Велики дан имао је Војкан Сарајлин,
четири пута је затресао мрежу Радничког
из Нове Пазове. Какав је голгетерски
раритет у питању најбоље говори податак
да је Вршац на претходних девет мечева
ове сезоне на стадиону под Кулом
постигао свега три поготка. Због тога је
млади голгетер сасвим заслужено понео
епитет играча кола.
- Цела екипа је била сјајна, ја сам само
имао тренутак инспирације и драго ми је
што сам головима крунисао нашу најбољу
игру ове сезоне. Нисмо клонули духом
после лоше партије у претходној утакмици,
сада верујемо да можемо да изборимо
опстанак. Заслуга је то тренера Стефанова
који је екипи вратио победнички дух,
истакао је Сарајлин.
Вршчани су против Радничког показали
АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ

Рецепт за преокрет: Војкан Сарајлин
да су у стању да направе резултатски
преокрет.
- Рано примљени гол проузроковао
је кризу у нашој игри у првих пола сата.

Голови су нас вратили у живот, посебно
бих се захвалио навијачима који су нас
на овом мечу бодрили и када смо губили.
Надам се да ће у још већем броју бити и
на следећој утакмици, одужићемо им се
великом борбеношћу на терену, наглашава
најбољи стрелац Вршца.
Војкан Сарајлин (1993) је у првом
тиму Вршца дебитовао са 16 година у
сезони 2009/10, у Растини, против Полета,
када је шеф стручног штаба био Зоран
Лончар. Већ у следећем мечу на страни, у
Оџациама против Текстилца, Сарајлин је
био стартер и и стрелац гола за победу 2:1.
Једну сезону играо је у редовима Вршац
јунајтеда, па пола године у Сопоту, а затим
је наступао за Долину из Падине коју
је тада предводио још један Вршчанин,
Владимир Попов. На жалост, боравак у
Падини му неће остати у лепом сећању,
Сарајлин је повредио колено, морао
на операцију, после које је уследила
шестомесечна пауза. 5 голова овог
пролећа доказ су да је повреда прошлост.
Фото: Б. Јосимов

ВРШЧАНИ БЕЗ ПОЕНА У СОМБОРУ
СОМБОР ЦЕЛТИС - ЛАВОВИ 27:0 (0:0, 13:0, 7:0, 7:0)

Вршачки Лавови још увек нису осетили сласт победе у
новом шампионату. Овог пута поражени су у Сомбору, од
једног од фаворита за титулу и при том испољили стару бољку,
неефикасност.Нови тренер Лавова Жељко Јованов истиче да је
то последица великих играчких промена у тиму, а посебно на
најосетљивијој позицији квотербека, где је Златића (каријеру
наставио у Немачкој) заменио доскорашњи вајд рисивер
Николић. Ипак, Вршчани неоспорно имају квалитет, то су
доказали у претходне две сезоне када су оба пута освајали треће
место. Ове сезоне, амбиције су скромније, очувања статуса
друголигаша, али уколико се укаже шанса за нешто више, Лавови
ће је чврсто зграбити. У наредном колу, које је на програму 16.
априла, Лавови дочекују Анђеле ратнике. Чачани су у овом колу
поражени код куће од кикиндских Мамута са 8:53.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 19. КОЛО
Вршац - Раднички (НП)
Бачка 1901 - Раднички (СМ)
Омладинац - Железничар
ТСЦ - Борац (С)		
Сента - Раднички (Ш)		
Долина - Банат		
Цемент - Дунав		
Слога - Оџаци		

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

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

40
32
32
32
30
29
29
26
25
24
24
23
16
15
12
12

19 12 4 3
19 8 8 3
19 9 5 5
19 9 5 5
19 8 6 5
19 7 8 4
19 7 8 4
19 7 5 7
19 6 7 6
19 5 9 5
19 7 3 9
19 5 8 6
19 3 7 9
19 4 3 12
19 4 6 9
19 2 6 11

БАНАТСКА ЗОНА 19. КОЛО
Јединство (БК) - ЖАК		
6:0
Раднички Зрењанин - Полет
9:1
Црвена звезда (РС) - Раднички (С) 1 : 2
Младост (Л) - Козара		
0:2
Слога - Будућност		
1:0
Слобода - Славиа		
3:2
Јединство (НБ) - Раднички (К)
0:0
Пролетер (БК) - Вршац Унитед 2 : 0
Табела:
1 Раднички Зрењанин 19 17 0 2 51
2 Козара 		
19 13 4 2 43
3 Јединство (БК)
19 10 2 7 32
4 Раднички (С)
19 10 2 7 32
5 Јединство (НБ)
19 9 3 7 30
6 Будућност
19 9 2 8 29
7 Слога 		
19 9 1 9 28
8 Пролетер (БК)
19 7 5 7 26
9 Слобода
19 8 1 10 25
10 Славиа
19 6 4 9 22
11 Раднички (К)
19 6 4 9 22
12 Вршац Унитед
19 6 3 10 21
13 Црвена звезда (РС) 19 7 0 12 21
14 ЖАК (-1)
19 6 3 10 20
15 Младост (Л)
19 6 1 12 19
16 Полет 		
19 5 1 13 16
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 19. КОЛО
Југославија - Партизан (У)
4:0
Јединство Стевић - Борац (С)
3:1
Младост (О) - Војводина
1:1
Динамо 1945 - БАК		
3:1
Будућност (А) - Владимировац 5 : 1
Младост (В) - Вултурул
0:1
Слога (БНС) - Црвена звезда
1:0
Партизан (Г)		
слободан
Табела:
1. Динамо 1945
18
2. Младост (О)
18
3. Слога (БНС)
18
4. Војводина
18
5. Будућност (А)
18
6. Вултурул
18
7. БАК		
18
8. Борац (С)
18
9. Црвена звезда
18
10. Јединство Стевић 17
11. Партизан (У)
17
12. Младост (В)
18
13. Југославија
17
14. Владимировац 18
15. Партизан (Г) (-1) 17

16 2 0
13 2 3
12 2 4
10 4 4
10 3 5
837
756
657
729
548
6 0 11
5 2 11
5 0 12
2 3 13
1 3 13

50
41
38
34
33
27
26
23
23
19
18
17
15
9
5

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНА 13. КОЛО
Србобран - Летећи Холанђанин1 : 8
Апа Футсал - Кикинда
9:0
Хајдук - Телеп		
7:4
Тврђава - Танго		
4:4
Форум - Викинг		
9:5
Табела:
1. Летећи Холанђанин13 12 1 0 37
2. Форум		
13 10 2 1 32
3. Апа Футсал
13 7 2 4 23
4. Тврђава
13 5 5 3 20
5. Хајдук		
13 5 3 5 18
6. Викинг
13 4 3 6 15
7. Танго		
13 4 2 7 14
8. Телеп		
13 2 4 7 10
9. Србобран
13 2 2 9 8
10. Кикинда
13 2 0 11 6
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