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УСПЕШАН РАД ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ ВРШЦА

ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧЕ
Чланице Женске одборничке мреже Скупштине
Града Вршца (ЖОМ) представиле су свој
једногодишњи рад на конференцији за медије, у
Градској кући, 10. априла.
Веома смо поносне што смо успеле да се
договоримо и формирамо Женску одборничку
мрежу у нашем локалном праламенту, априла
прошле године, истиче Драгана Ракић, заменица
координаторке ЖОМ. Идеја о формирању Женске
одборничке мреже јесте да се одборнице из
различитих политичких партија уједине око
решавање одређених проблема који су важни нама
женама, а то су пре свега здравље жена и породице,
сузбијање насиља над женама и у породици,
економско оснаживање и образовање жена. Ми жене
политичарке желимо да покажемо да можемо да
сарађујемо иако припадамо различитим политичким
партијама.
Вршачке одборнице су се у протеклом периоду

ОДРЖАН САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

СМЕРНИЦА ЗА БУДУЋЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Национална служба за
запошљавање Филијала Вршац,
уз подршку вршачке градске
власти, организовала је Сајам
професионалне оријентације,
у спортској хали Хемијско
медицинске школе, 8. априла.
Основцима матурантима
представиле су се средње школе са
територије Града Вршца и Општине
Бела Црква.
Од вршачких школа, програме
рада и смерове приказале су:
Гимназија „Борислав Петров
Браца“, Пољопривредна школа
„Вршац“, Хемијско-медицинска
школа, Школски центар „Никола
Тесла“, Средња музичка школа
„Јосиф Маринковић“ и ШОСО
„Јелена Варјашки“. Учесници Сајма
професионалне оријентације били
су Белоцркванска гимназија и
економска школа и Техничка школа

„Сава Мунћан“.
Презентација поменутих
средњошколских образовних
установа била је врло успешна.
Сајам је посетило више од 500
ученика осмих разреда из Града
Вршца и општина Бела Црква и
Пландиште. Матуранти основци
имали су могућност да се упознају
са наставним планом и програмом
средњих школа, а све три локалне
самоуправе омогућиле су превоз
својим ученицима, како би
присуствовали Сајму.
Сајам пружа прилику
да се упознате са образовним
профилима средњих школа и која
ћете знања и вештине стећи током
школовања, рекао је, отварајући
Сајам, мр Владимир Станојев,
члан Градског већа задужен за
образовање. На овом Сајму
можете добити и корисне савете у

Чланице Женске одборничке мреже Вршца
највише бавиле превенцијом насиља над женама
и децом и у том смислу су организовале неколико
запажених акција.
Најактивније смо биле у периоду глобалне
акције „16 дана активизма борбе против насиља
над женама“ која је трајала од 25. новембра до
10. Децембра, подсетила је Хајналка Болдиш,
координаторка Женске одборничке мреже. Тада
смо имале неколико запажених акција које смо
реализовале заједно са невладиним сектором.
Између осталог, обележиле смо 2. Децембар, Дан
борбе против ропства и трговине људима, 11.
децембра смо организовале трибину „Заједно против
насиља“ на којој су између осталог учествовале и
гошће из Новог Сада: Даница Тодоров, заменица
покрајинског омбудсмана и Анита Беретић,
помоћница у покрајинској Влади. Све активности
током „16 дана активизма против насиља над
женама“ организовале смо заједно са невладиним
сектором: Центар за право жена у Вршцу, Ђачки
парламент Хемијско-медицинске школе из Вршца,
Удружење Жена Анастасија, Удружење жена
Плетеница из Великог Средишта и Удружење
самохраних родитеља и ми им се овог пута
најсрдачније захваљујемо.
Болдиш је нагласила да је сарадња владиног
и цивилног сектора веома важна, јер се само
заједничким и координисаним радом читавог
друштва, државног и цивилног сектора, може
унапредити друштво.
Емилија Русовац, одборница у Скупштини Града
Вршца, захвалила се, у име Женске одборничке
мреже Вршца, свим медијима на подршци и
истовремено пожелела пуно среће и успеха новим
одборницама у даљем раду.
Надам се да ће нове одборнице које ће
за мање од месец дана сести у одборничке клупе
наставити нашим стопама, додала је Русовац. Желим
им да буду сложне, одлучне, храбре, упорне и
успешне у свом раду. Порука свим женама јесте да
смо заједно јаче.
Ј.Е.

Сајам професионалне оријентације посетило више од 500 основаца

вези планирања својих каријера.
Сајамска догађања започела су
кратким филмом који су снимили
запослени у Националној служби
за запошљавање. Потом су се
школе представиле кратким
видео презентацијама, музичким
нумерама и занимљивим
скечевима. Ученици су обилазили
школске штандове и разговарали
са својим будућим професорима
и ученицима средњих школа.
Средњошколци су се потрудили
да што боље и лепше представе
своје школе, штандови су били
веома креативни, а презентације
образовних профила занимљиве.
Изузетну пажњу младих
посетилаца, будућих
средњошколаца, привукао је
„Водич за избор занимања“. Наиме,
на штанду Националне службе за
запошљавање ученици су могли
да разговарају са саветником за
професионалну оријентацију и
запошљавање, да се тестирају
путем интернет апликације „Водич
за избор занимања“ и да процене
своје способности и интересовања
у одабиру будућег усмерења.
Наташа Вулић, директорка
Националне службе за
запошљавање Филијале Вршац,
нагласила је да су на сајту
Националне службе доступне
апликације „Водич за основце“
и „Каријерно путовање“ које, у
форми компјутерске игрице,
помажу деци у избору будућег
занимања.
Ј.Е.

ПОДРШКА ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ

Представници градске власти
Велизар Вемић, члан Градског
већа за социјалну политику,
Дарко Гавриловић, помоћник
градоначелника и председник
Комисије за доделу средстава
за економско оснаживање
избегличких породица, и Игор
Иваниш, повереник за избеглице,
уручили су уговоре о економском
оснаживању избеглим и
расељеним лицима са територије
Града Вршца.
Ово је још један у низу
пројеката које је Град Вршац,
заједно са Комесаријатом за
избеглице и УНФЦР-ом, реализује
као помоћ и подршку избеглим и
расељеним лицима, нагласио је
Вемић. У питању су два милиона
динара укупне вредности
свих уговора и средства су
везана за мини бизнис планове
корисника. Углавном су се јавили
људи који држе породична
газдинства, пчеле, за потребе
куповине пољопривредних
машина и опреме, то су мини
пољопривредна газдинства.
Људи су изразили жељу да
економски оснаже или упосле
своје породице. Ми смо их
подржали јер је реч о вредним

Подршка Града Вршца избеглим и расељеним лицима
људима и идејама.
Мало се касни у погледу
Дарко Гавриловић је честитао
потписницима уговора и пожелео администрације и доделе
монтажних кућа и почетак
да корисно употребе добијена
изградње зграде са двадесет
средства.
станова, каже Вемић. Верујем
Према речима Иваниша,
да ће се одмах након избора
потписано је петнаест уговора,
доделити пет монтажних кућа,
укупна вредност је 3 милиона
13 сеоских домаћинстава
динара. Од тога Град Вршац
је у току, а ускоро треба да
учествује са 10 одсто комплетне
почне и изградња зграде са 20
вредности пројекта, а остатак
станова који су већ додељени
финансира Комесаријат за
корисницима. Конкурисали смо
избеглице.
за још два пројекта, две зграде
Вемић је истакао да је у још
са по двадесет станова, али то је
току конкурс за економско
нешто што је реално очекивати у
оснаживање породица избеглих
2017.години.
и расељених лица, као и за
Ј.Е.
решавање стамбеног проблема.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
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ЧЕДОМИР ЖИВКОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ВРШЦА:

СУДБИНА „ВРШАЧКИХ ВИНОГРАДА“ ,
ЗАДАТАК СВИХ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Решавање судбине „Вршачких
винограда“, које су лоша руководства
довела у незавидан положај, треба
да буде задатак свих политичких
странака у граду, а не да се користе
у предизборној кампањи за
добијање ситних политичких поена,
закључак је Чедомира Живковића,
градоначелника Вршца, презентован
на конференцији за медије у Градској
кући, 12. априла.
Последњих година
пропуштене су добре шансе за
приватизацију и докапитализацију
„Вршачких винограда“, коју је нудила
држава, нагласио је Живковић. И
тада су опет неки политичари у
Вршцу, али и интересне групације,
које овде увек постоје, заговарале
да је то лоше, организовани су
синдикати, протести. Отворен је
стечај, није лако наћи решење, али
оно сигурно постоји. Доста се чини да
се „Вршачки виногради“ спасу и зато
је неодговорно дезинформисање
грађана зарад добијања политичких
поена.
Живковић је нагласио да
„Виногради“ нису пуштени да
пропадају. О њима се брине што
потврђују и радови који се обављају
на плантажама и додао:
Остварена је наплата од
дужника у „Вршачким виноградима“
од тридесетак милиона динара
у последњих месец дана. Тим
средствима ангажовано је 170
сезонских и 45 бивших радника
„Винограда“ који су константно
у послу. До данас је 500 хектара
винограда орезано, 450 ха је
везано, постављени су наслони на
400 ха, урађено је 300 ха лукова,
на 350 ха изнети су или спаљени
остаци винове лозе и ти су радници

константно у послу. Да није било
ангажовања локалне самоуправе,
Владе Србије и стечајног управника,
радови у „Вршачким виноградима“
сигурно још не би били почети. Циљ
је да се сви виногради орежу и да се
настави са потребним пролећним
радовима. Око 40 милиона динара
вина у ринфузу биће продато и та
средства ће се искористити да би се
виногради опрскали и заштитили.
Градоначелник је
прокоментарисао допис који је
стигао од ресорног Министарства
у коме се раскида уговор о закупу
државног пољопривредног
земљишта које је већ годинама у
поседу „Вршачких винограда“.
В. д. директора Драгана
Гођевац Обрадовић написала је
да једнострано раскида уговор о
закупу државног пољопривредног
земљишта у државној својини,
наглашава Живковић. У допису
је послала и које су то парцеле у
државном власништву. Министарство
то сад враћа на Општину и она би
требало да те винограде изда неком
новом закупцу на некој лицитацији.
Мислим да не треба да идемо овим
путем, ни Министарство, ни ми
као општина, већ треба да нађемо
новог стратешког партнера који
би могао да „Вршачке винограде“
купи из стечаја тако што би
намирио повериоце и наставио са
производњом.
Градоначелник је најавио
приговор Министарству на послати
допис, јер по закону не може да се
раскине уговор о закупу док је фирма
у стечају. Он је најавио да постоји
заинтересовани стратешки партнер
Чарлс Бенкс из Америке, из једне од
највећих винарија.

Борба за спас “Вршачких винограда”:
Чедомир Живковић, градоначелник
Вршца
Он долази са својим
људима, биће у договору и са
министром привреде, биће
организована посета „Вршачким
виноградима“, каже Живковић. Он,
заједно са још неким улагачима и
акционарима, чија имена не бих
сада спомињао, заинересовани су
да покушају да направе договор
са стечајним управником и
повериоцима, а све у складу са
законом државе Србије о стечајном
поступку. Они ће покушати да својим
знањем, везама, могућностима да
изврше улагања, исплате повериоце
и можда направе договор и преузму
„Вршачке винограде“.
Живковић је позвао све који
могу да помогну да се „Вршачки
виногради“ сачувају и да им се врати
реноме који су имали годинама на
простору некадашње Југославије.
Ј.Е.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРОГЛАСИЛА ЗБИРНУ ЛИСТУ ЗА ВРШАЧКИ ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

У ИЗБОРНОЈ ТРЦИ ДЕВЕТ ПАРТИЈА И
УДРУЖЕЊА

Након истека рока за предају листа,
Градска изборна комисија званично
је прогласила збирну листу на којој је
девет политичких партија, коалиција и
група грађана који ће се наћи у изборној
трци за локални парламент, 24. априла.
У складу са законом,
последњи рок за предају изборних
листа био је 8. април до 24 часа.
Након тога утврђене су све листе и
укупно је проглашено девет листа
за територију Града Вршца које ће
се наћи на изборном листићу за
градску Скупштину на дан избора, 24.
априла, истиче Миодраг Петровић,
заменик председника Градске изборне
комисије. Под бројем један је листа
„Александар Вучић - Србија побеђује“,
под бројем 2 је изборна листа Групе
грађана „Покрет Вршачка регија,
европска регија - Јовица Заркула “,
под редним бројем 3 је изборна листа
„Ивица Дачић - Социјалистичка партија
Србије (СПС) -Јединствена Србија
(ЈС)“. Редни број 4 носи изборна листа
„Демократска странка - др Татјана
Вешовић“, под бројем 5 је листа „Лига
социјалдемократа Војводине - Ненад
Чанак“, под бројем 6 је листа „Др
Војислав Шешељ - Српска радикална
странка“, број 7 има изборна листа
Група грађана „За бољи Вршац“. На

изборном листићу под бројем 8 биће
“Руска странка - Звездана Вулетић” и под
бројем 9 проглашена је листа „Доста је
било - Саша Радуловић“ .
Према речима Петровића, Градска
изборна комисија испоштовала је рок
за проглашавање збирне изборне листе
који је, по закону, 13. април до 24 часа.
Комисија је са радом почела 9. марта
и изборне листе примала је до 8. априла.
Утврдили смо ових девет
изборних листа, одбијене су две, листа
Групе грађана „За бољи Вршац“, која
је први пут одбијена, и друга је била
од Групе грађана „Заједно за Вршац“,
подсећа заменик председника Градске
изборне комисије. Након пресуде
Управног суда у Београду, Група грађана
„За бољи Вршац“ поново је прикупила
потписе грађана и поново предала
комплетан изборни материјал. Њихова
листа је проглашена 6. априла тако да је
ушла у збирну листу за локалне изборе.
Група грађана „Заједно за Вршац“ листу
је предала 6. априла, Комисија је, због
некомплетности, донела закључак и
дала им 48 сати да допуне предати
материјал. Међутим, они то нису
испунили тако да смо дефинитивно
одбили проглашавање те листе, а пошто
су сви рокови истекли, они више немају
право да учествују на изборима. У

Миодраг Петровић, заменик председника
Градске изборне комисије
првом моменту била је одбијена листа
Руске странке, они су уложили приговор
Комисији и након прикупљених судских
пресуда, везано за статус странке
националне мањине, утврдили смо да
испуњавају услове и прогласили смо
ту изборну листу са статусом странке
националне мањине.
Према речима Петровића, Руска
странка је једина странка са статусом
националне мањине на збирној
изборној листи за вршачки локални
парламент.
Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕНО 75 ГОДИНА ОД УЛАСКА НЕМАЧКЕ
ОКУПАТОРСКЕ ВОЈСКЕ У ВРШАЦ

У СПОМЕН ПРВИМ
ЖРТВАМА ФАШИЗМА

Поводом 75. годишњице почетка Другог светског
рата, СУБНОР Града Вршца организовао је мали час
историје код споменика првим жртвама палим на
граници према Румунији, априла 1941, када је немачка
окупаторска војска улазила на територију тадашње
Краљевине Југославије. Представници градске власти,
СУБНОР-а, патриотске организације и грађани положили
су венце на споменик код граничног прелаза Ватин и
поклонили се сенима војника и официра погинулих у
одбрани отаџбине.
На прву жртву подсетио је сведок тог догађаја Станко
Лазић, осамдесетчетворогодишњи житељ Ватина, који
памти улазак немачке војске из правца Румуније.
- Сећам се кад су дошли Немци, како су овде били
војници на одаји, каже Лазић. Била је постављена овде
противтенковска мина. Немци су питали ко уме да
активира мину. Јавио се један наш човек, активирао мину
и одлетео у ваздух заједно са шесторицом немачких
војника. На одаји су била и тројица људи, два из Ватинаи
један из Гаја, нису могли да иду кући. Нису могли да иду
кући, да побегну, него су чекали ту да их заробе и одведу
у апс.
О детаљима почетка Другог светског рата у граду
Вршцу говорио је Невен Даничић, професор историје.
Он је подсетио да су у првом отпору који је српска војска
пружила освајачу пали Марко Божовић, пешадијски
поручник, Синиша Матејић, пешадијски потпоручник,
Воја Атанасијевић, резервни пешадијски поднаредник,
Тоша Статијев, редов, и Игњат Ђорђев, војник.

Почаст првим жртвама отпора фашистичком окупатору
- Атанасијевић и Матејић били су прве жртве које
су овде пале, војна лица која су учествовали у одбрани
ове прве линије, а нешто касније, на прилазима граду,
страдао је Марко Божовић који је покушавао да заустави
артиљеријом тенкове, али није у томе успео, подсетио је
професор Даничић. Борбе су трајале релативно кратко у
преподневним часовима, од 10 сати до поднева, немачка
војска је у раним поподневним часовима ушла у Вршац.
Даничић је истакао да је то био завршетак те
краткотрајне борбе која је, умногоме, определила
каснији развој догађаја у Банату и шире.
Јовица Заркула, председник Скупштине Града Вршца,
нагласио је да су се грађани Вршца показали као хероји и
на овом месту бранећи своју отаџбину.
- Ми ћемо то поштовати и даље и као Скупштина
града и као грађани, рекаоје Заркула. Трудићемо се да
то пренесемо на младе генерације и мени је драго што
овде видим младе Вршчане који ће бринути да се ово
не заборави. Ови наши хероји дали су своје животе, а на
нама је да то не заборавимо, ни ми, ни генерације које
долазе.
Споменик првим жртвама палим априла 1941.
подигла је Окружна конференција СУБНОР-а Војводине
на двадесетогодишњицу обележавања овог датума.
- Многи Вршчани прошли су безброј пута поред
овог споменика не знајући да је овде била борба 1941,
рекао је Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-а
Града Вршца. Многи нису знали да су Немци, у свом
нападу, 11. априла, из правца Румуније, наишли на
отпор који, нажалост, није дуго трајао, али је њихова
жртва положена у темеље наше слободе и то је почетак
борбе против фашизма од војника припадника војске
Краљевине Југославије који су часно бранили своју
отаџбину, извршавајући свој дуг и положену заклетву.
Велизар Вемић, члан Градског већа задужен за
социјалну политику, нагласио је да су пали хероји својим
жртвама дали пример како треба да чувамо традицију
Народно ослободилачке борбе и како треба да бранимо
своју земљу и додао:
- Сви ми који смо се овде окупили да се поклонимо
и одамо почаст жртвама, палим 11. априла 1941,
настављамо традицију и чувамо сећање на ове хероје.
Ј.Е.

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

33

4

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 15. април 2016.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 15. април 2016.
ВРШАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ НА ТРИБИНИ У УЉМИ:

УЈЕДИЊЕНИ МОЖЕМО СВЕ

Чланови Главног одбора Српске напредне странке, кандидати
за одборнике у Градској скупштини на листи “Александар Вучић Србија побеђује”и кандидати за функције будућој градској власти
представили су свој програм мештанима Уљме на трибини одржаној у
највећем селу на подручју града Вршца.
У уводној речи на трибини Уљманима се обратио повереник ГО
СНС Вршац Александар Ђорђевић.
- Наш председник Александар Вучић недавно је у Новом Саду
рекао велику ствар, образ и част изнад сваке политике. Тиме ће се
руководити наши чланови у наредном периоду, нећемо помињати
друге политичке опције, јер је јасно колико тога нису урадили. Нећемо
људима причати бајке већ само оно што је реално и што можемо
испунити. Овај наш тим трудиће се да се наметне добрим делима и да
га по томе памте поколења, нагласио је Ђорђевић.
- Одлучили смо да са премијером Вучићем кренемо новим путем,
путем тешких економских реформи на чијем ће крају завладати
економско благостање и просперитет и где ће животни стандард бити
на нивоу оном у развијеним земљама Европске уније и света, рекао је
повереник ГО СНС Вршац Ненад Барош.
Драгана Митровић, кандидат за градског одборника је обраћајући
се становницима Уљме рекла:
-Српска напредна странка води рачуна о младима јер од њих
зависи какву ће будућност имати.Трудићемо се да мењамо ствари
које нам се у прошлости нису допадале. СНС је спој свега лепог чега
желимо да се сећамо из прошлости и онога што желимо да остваримо
у будућности.
О економском програму Српске напредне странке говорио је
Владимир Дмитровић.
- Две трећине српског народа верује у Александра Вучића, а
народ никад не греши. Он не даје лажна обећања, па тако ни ми не
причамо неистине као СПС да ће се средства која су уплаћивана
за самодопринос претворити у акције и да ће на тај начин свака
породица чији су чланови годинама плаћали самодопринос моћи
да се нада уделу у Јавном предузећу “2. октобар”. Самодопринос је

ИЗБОРИ- РЕФЕРЕНДУМ
ЗА ЧЛАНСТВО У
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

изворни приход локалне самоуправе и не даје никакво право да на
било који начин буде конвертован у капитал.
Народни посланик у републичком парламенту у два мандата,
Предраг Мијатовић, говорио је о програму будућег развоја
здравственог система Србије, Милош Ђокић о борби против
корупције и криминала а Дејан Сантрач о плановима за развој спорта.
У име СДПС-а, коалиционог партнера СНС, Уљманима се обратила
Данијела Дондур. Завршну реч на трибини имао је градоначелник
Чедомир Живковић.
- 24. априла имамо шансу да добијемо СНС на власти у Вршцу, СНС
на власти у покрајини и СНС на власти у републици. То је огромна
шанса за нас. Нико овде не може да каже лошу реч о министру
Селаковићу који је 15 пута посетио Вршац у задњих пар година, о
Александру Вучићу који је био са нама кад је стављан камен темељац
на фабрици “Фрезенијус”, који је био са нама и кад је та фабрика
отворена у којој сада ради 1.200 радника. Пре неки дан био нам је
министар спорта Вања Удовичић који је рекао да ћемо заједничким
снагама обезбедити средства за завршетак спортске дворане у нашој
Уљми.
На крају трибине су мештани Уљме поздравили и два кандидата за
одборнике из свог села, Весну Бранков и Стевана Стојадинова.

КОАЛИЦИЈА СПС- ЈС ОДРЖАЛА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ

ПРЕДСТАВЉЕНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМ СОЦИЈАЛИСТА

Представници коалиције Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија презентовали су делове програма рада везане за
образовање, социјална питања и градску управу на конференцији за
медије, одржаној 11. априла.
- Ми се залажемо да свако насељено место има своју месну
канцеларију где би грађани могли лакше да остварују своја права,
нагласио је Милуцу Живков, члан Градског одбора СПС Вршац.

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ НА МИТИНГУ РАДИКАЛА
У ВРШЦУ

Мр Владимир Станојев, члан Градског већа задужен за образовање,
подсетио је на важније пројекте урађене у овој области, а Велизар
Вемић, члан Градског већа задужен за социјалну политику, осврнуо се
на социјалну карту града која није репрезентативна и додао:
- За социјалисте основно право је право човека на рад.
Социјалисти највећи значај придају остваривању социјалне правде,
социјалне сигурности и солидарности у друштву. Боримо се против
свих облика изопачености и маргинализације сиромашних људи.
Љубисав Шљивић је прокоментарисао примере некоректне
предизборне кампање и најавио да су поднете кривичне
пријаве против појединаца и институција чије је понашање било
непримерено.
- Кључни део програма Социјалистичке партије Србије везан је
за акције „Другог октобра“, рекао је Шљивић. Ради се о подели удела
у основном капиталу Јавног комуналног предузећа „Други октобар“
свим грађанима који су од 1964. финансирали изградњу фекалне
канализације и пречистача отпадних вода личним средствима,
односно средствима самодоприноса. И као друго, подела мимо овог,
по основу улагања из средстава самодоприноса.
Ј.Е.

МИРОСЛАВ ВАСИН ПОДРЖАО АКЦИЈУ ВРШАЧКИХ ДЕМОКРАТА

Председник Српске радикалне странке
др Војислав Шешељ, са сарадницима,
посетио је вршачке радикале и обратио
се грађанима на митингу, одржаном на
тргу код Крста, у недељу, 10. априла.
Вођа радикала сматра да су ови избори
референдум за чланство у Европској
унији.

- У Србији ће бити боље када на
власт дођу радикали, рекао је Шешељ
критикујући странке које су на власти
од 2000. до данас. Радикали имају два
концепта за излазак из кризе. Први је
ослањање на сопствене снаге, а други
је концепт интеграције са Русијом. Што
се тиче првог концепта, желимо ватрену
пропаганду: Купујмо домаће! Купујмо оно
што је произведено у Србији, јер само
тако помажемо домаћу производњу.
Сваки динар који дајемо за страну робу
значи појачавање кризе.
Шешељ је нагласио да је Српска
радикална странка против уласка у ЕУ и
НАТО и додао:
- Ми желимо интеграцију са
Русијом зато што су нам Руси искрени
пријатељи. Добијамо огромно тржиште
на коме се могу све српске робе лако и
једноставно продати. Нама је потребна
сила заштитница. Да смо имали силу
заштитницу, не бисмо остали без Косова.
Ј.Е.

ДР ЖЕЉКО ВИЛОТИЈЕВИЋ, КАНДИДАТ ЗА
НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ДСС-А:

ОЧУВАЊЕ ДРЖАВНИХ
И НАЦИОНАЛНИХ
ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА
СРБИЈЕ

Др Жељко Вилотијевић представио се
као кандидат за републичког посланика
Коалиције Двери - Демократска странка
Србије, на чијем су челу проф. др Санда

БИЦИКЛИМА „ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ ВРШАЦ“

Градски одбор Демократске странке у Вршцу организовао
је акцију п0од називом “За безбедан и здрав Вршац”, унедељу,
10. априла. Била је то промотивна вожња бициклима кроз
град, а акцији се придружио и Мирослав Васин, актуелни
потпредседник покрајинске Владе и кандидат ДС за премијера
Војводине. Циљ ове акције је да укаже да у Вршцу постоји све
већи број аутомобила на улицама и тротоарима, а све мање
простора за безбедну вожњу бицикала.
Васин је рекао да је бицикл важно превозно средство у

Неопходне бициклистичке стазе у Вршцу

Војводини и да је покрајинска Влада у протеклом периоду
учиниламного да се у бројним војвођанским градовима
изграде километри нових бициклистичких стаза.
- Нови Сад је одличан пример како бицикл може да буде
једно од омиљених превозних средстава у граду, нагласио је
Васин . За безбедност бициклиста неопходне су бициклистичке
стазе, и зато ћемо се потрудити да и Вршац добије нове
бициклистичке стазе.
Др Татјана Вешовић, председница ГрО ДС Вршац, сматра
да је велики проблем што је туристички пут вина ка селу
Гудурици у изузетно лошем стању и што нема бициклистичку
стазу, као и пут ка Месићу, јер су то два најфреквентнија путна
правца која користе бициклисти и мотоциклисти.
Драгана Ракић, кандидаткиња за одборницу и покрајинску
посланицу, рекла је да ће се вршачке демократе залагати да
се више новца из градског буџета одваја за рад спортских
клубова, као и за рад цивилног сектора, чије су активности
усмерене ка унапређењу квалитета живота свих житеља Вршца
и насељених места.
Караван вршачких демократа провозао се бициклима по
вршачким улицама које имају издвојене стазе за вожњу ових
двоточкаша.
Ј.Е.

Рашковић Ивић и Бошко Обрадовић.
- Циљеви нашег ангажмана у
републичком Парламенту огледају
се у неколико тачака које су једнако
важне, нагласио је др Вилотијевић.
Међу њима су економски патриотизам,
који подразумева очување природних
ресурса у домаћим рукама, затим наше
одлучно противљење уласку у НАТО пакт
и ЕУ, као и очување Косова и Метохије и
уопште теротиријалног интегритета наше
земље.
Образлажући економски патриотизам,
Вилотијевић је подсетио на велики број
незапослених у Вршцу указујући на све
веће раслојавање и разлике између све
богатијих и све сиромашнијих грађана.
Ј.Е.
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МИЛАН МИЈАТОВ, ПРОФЕСОР ФИЛОЗОФИЈЕ У ПЕНЗИЈИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 4, број 72, 30. јануар 1981.

У ВРШАЧКОМ ДОМУ МЛАДОСТИ СВЕ ЖИВЉЕ

ПОЧЕЛО ЈЕ ШКОЛОМ
ЦРТАЊА

Јединствена школа цртања у вршачком Дому
младости почела је са радом 13. јануара, а отворена је
за заинтресоване сваког радног дана у поподневним
часовима, изузимајући понедељак. До сада се у
савладавању цртачког посла опробало преко педесет
полазника, ђака основних и средњих школа, радника,
студената . Школу воде млади уметници Томислав
Сухецки и Милорад Калишки, који – заједно са Драганом
Грујићем- раде и на упознавању младих са вештином
фотографског снимања.

Школа цртања је бесплатна, материјал за све
полазнике је обезбеђен, а инструктивни сусрети ове
врсте наставиће да се одржавају и после зимског
распуста, уторком и средом у поподневним часовима.
Чини се да ова корисна акција, коју свестрано
подржавају ОК ССОВ, Дом младости, Штампарија
„Слобода“ и НИРО „Вршачка кула“, у међувремену
подстакла и друге активности младих. У Дому младости
сада се, наиме, окупљају млади музичари а на путу је
формирање и драмске групе.
Вршачка кула, година 4, број 72, 30. јануар 1981.

ИЗВАНРЕДАН УСПЕХ ВРШАЧКИХ КУГЛАША

У ПОЛУСЕЗОНИПОБЕДА ДО ПОБЕДЕ
Такмичари вршачког Куглашког клуба „Занатлија“
налазе се, након завршетка полусезоне, на првом месту
Банатске лиге. Регистровали су све саме победе, тако
да се иза њих на табели налазе: куглаши из Ковачице,
Дебељаче, Панчева, Падине, Беле Цркве. То је изванредан
успех, па постоји и нада да се Вршчани домогну
Војвођанске лиге, која има ранг и савезне.
Иначе, „Занатлија“ је основан 1948, а задњих десет
година његови куглаши незауставно и успешно јуришају
напред, окупивши на нивоу Општинске лиге око 400
играча. Организатор такмичења био је СИЗ за одмор
и рекреацију радника. У овом тренутку захваљујући
великом разумевању вршачког дома ЈНА, такмичењаа се

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЧОВЕК МОРА ДА СЕ БОРИ ЗА ЛЕПО И ДОБРО!
Професор филозофије Милан
Мијатов провео је скоро читав
радни век у вршачкој Гимназији.
Уз филозофију, предавао је
психологију, логику, социологију...
шест наставних предмета и дванаест
програма. Заволео је лепоту, тражио
је свуда, у природи, књижевности,
музици, сликарству... Привлачила
га је суштина, смисао свега што га
окружује, тражио је одговоре на
бројна питања о животу, постојању.
Задовољан је јер је успео да пронађе
одговоре баш у тој комбинацији
филозофије са уметношћу.
Како памтите своје детињство?
Рођен сам у Фаркаждину,
селу између Београда и Зрењанина, 9.
фебруара 1936. Отац ми се звао Радивој,
а мајка Софија, рођена Стојадинов.
Мајка је била из Фаркаждина, а отац
је дошао из Перлеза. Био је трговац,
завршио је трговачку школу у
Бечкереку (Зрењанин). У Перлезу је
било много трговина, па је отац дошао
у Фаркаждин, купио кућу, отворио
продавницу, оженио се мојом мајком.
У Фаркаждину остајемо до 1947.
Родитељи су купили кућу у Зрењанину
и одселили се, а ја сам остао још пар
месеци код баке Марине, мамине мајке.
Уживао сам код баке, у лепом сећању
носим сваки боравак код ње. Терао сам
гуске на Тамиш, купао се, бака ми је
спремала доручак од оног најфинијег
фаркаждинског сира. Фаркаждин је
на узвишењу, банатска лесна зараван,
доле протиче стари Тамиш, с друге
је нови Тамиш, прокопан за време
Аустроугарске. На 4 км источно је
чувено село Идвор Михајла Пупина.
Када сам касније прочитао Пупинову
књигу „Са пашњака до научењака“,
схватио сам да смо и он и ја уживали
у истим појавама, фантастичним
фигурама на небу при заласку сунца,
које смо гледали са различитих страна,
ја изнад Перлеза, а Пупин изнад
Фаркаждина. О томе је писао Пупин
у тој својој књизи, која је, такорећи,
аутобиографска. Посматрајући те
заласке сунца, први пут сам осетио
лепоту природе. Посматрање неба и то
уживање у лепоти довело је до тога да
заволим сликарство, лепоту уметничких
дела. Музику сам заволео када сам чуо

своју сестру од тетке како пева, та ми се
песма урезала, била је то ванземаљска
музика, божанска. Касније сам упознао
лепоту класичне музике, слушао сам на
радију.
Како се одлучујете да студирате
филозофију? Да ли сте имали
подршку родитеља?
У Зрењанину сам уписао
Прву српску гимназију, тада је била
прво три године нижа, па после још пет
година, значи осмогодишња средња
школа. Директор нам је био Сима
Цуцић, познати дечји песник. Имали
смо врло квалитетну наставу, добре
професоре. Моји другови и ја загрејали
смо се за уметност, науку, филозофију...
Наша генерација била је касније веома
успешна. Ту су били познати глумац
Баја Гардиновачки, Живојин Турински,
познати српски сликар, редовни
професор на Ликовној академији у
Београду... Кад сам 1955. завршио
Гимназију, већ сам био формиран
интелектуално и емоционално и знао
сам шта хоћу. Мало сам се колебао
између књижевности и филозофије.
Једно време имао сам жељу да
студирам физику. Она је за мене била
исто што и филозофија, размишљање о
природи. Али, није ми баш ишла од руке
математика. На крају сам се определио
да студирам филозофију, а наставио
сам и даље да волим књижевност,
много сам читао. Студирао сам на
Филозофском факултету у Београду,
завршио сам у пролеће 1960. Имао сам
пуну подршку родитеља. Видели су да
имам смисла да објашњавам људима
оно што треба, рекли су ми да треба
да будем професор. Као споредан
предмет, док сам студирао, уписао
сам књижевност. Положио сам код
Рашка Димитријевића, био је познат
књижевни критичар.
У чему је лепота филозофије?
Као што сам заволео природу
гледајући оне заласке сунца, као што
сам заволео музику, тако сам дошао до
филозофије, размишљајући о људима и
свету, откуд та лепота природе, музике...
Помогао ми је мој друг Живојин
Турински, читао је филозофске књиге.
Заједно смо читали Хегелову Естетику,
као ђаци зрењанинске Гимназије. Своју
потребу да схватим природу, људе,

себе, нашао сам у филозофији. Имао
сам и доброг професора филозофије
у Гимназији, Мому Радосављевића.

Филозофија је продубљено сазнање,
поимање свега што нас окружује. Хтео
сам да, кроз филозофију, одгонетнем
нека тешка питања о човеку и природи:
Шта је природа? Шта је човек? Шта
је Бог? Који је смисао нашег живота?
Како да проживимо живот, који је
ограничен, има свој почетак и крај, а да
се не поводимо само за спољашњим
узроцима, него да ми сами нешто
допринесемо? Одговоре на таква
питања човек може да пронађе
читајући филозофске књиге. Али, да би
могао да их чита, мора да стекне неко
искуство, да студира фолозофију. На
факултету сам имао добре професоре:
Вељко Кораћ, Михајло Марковић,
Богдан Шешић, чувени психолог Никола
Рот. Знао сам да сам одабрао прави
позив. Мислим да сам и ђаке у вршачкој
Гимназији, оне који су у себи имали
макар малу диспозицију за то, успео
да заинтересујем за филозофију. Од
већине ученика сам тражио да знају
ко су и зашто су значајни Платон, Кант,
Хегел... Било је и ђака који су се дубље
заинтересовали за филозофију, као
што је Весна Николић, супруга Небојше
Радојева, затим Милан Узелац.
Куда даље иде Ваш животни пут?
Када сам пошао на факултет,
отац је продао све и преселили смо се
из Зрењанина у Панчево. Тако сам ја
сваког дана путовао на факултет, није
могло другачије, није било пара. Било
је јако напорно, посебно зими. Није
још било моста преко Дунава, овог
садашњег. Само један узани мост преко
кога су ишли и пут и пруга. Путовао сам
возом. Мој брат Јован, четири године
млађи, пошао је тада у средњу школу
у Панчеву. После тога је завршио за
електро инжењера у Суботици где сада
живи као пензионер.
Где добијате први посао након
завршеног факултета?
Први посао било ми је
хонорарисање у панчевачкој Гимназији
„Урош Предић“, годину дана. Предавао
сам филозофију и психологију. Имао
сам среће да су ми дозволили да одем
на први састанак југословенских
филозофа који је био на Бледу,
1960. Тада су донели врло важне
одлуке што је утицало на стварање
корчуланске летње школе, покретање
часописа Праксис, познатог широм
Европе. Наши филозофи одрекли
су се стаљинистичког марксизма,
дијамата. На Бледу сам упознао крем
југословенске филозофије, то ме је
подстакло да још више читам. Али, онда
је дошла војска, Приштина, било је то
мучно за мене. Таман се човек залети,
рашири крила, дође војска.
Када долазите у Вршац? Шта Вас
овде доводи?
Кад се војска завршила,
нисам имао посао. Радио сам нешто
мало у Библиотеци у Панчеву. Слао
сам молбе свуда, био је конкурс и у
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Вршцу. Конкурисао сам, одбили су
ме. Супруга и ја смо отишли у Зајечар
због мог посла, али имао сам мали
фонд часова. Међутим, када је почела
школска година, Вршац је тражио
професора, отказао им је онај што
су га примили на конкурс. Тако сам
ја време од 9. септембра 1963. до 30.
јуна 2000. године провео у вршачкој
Гимназији, 38 година, скоро цео радни
век. У почетку сам предавао друштвено
уређење, филозофију, психологију и
логику. Касније су увели социологију
и основе друштва. Тако је било све док
је била она стара гимназија. Када је
укинута господска гимназија, основали
су заједничко и усмерено средње
образовање. Онда су расформирали
Учитељску школу и основали Учитељски
факултет, део ђака је ишао на просветни
смер који је био у Гимназији. Ја сам
тада у Гимназији, од 1977, предавао
филозофију, социологију, психологију,
логику, и то поједине предмете по више
наставних програма, зависно којим
сам ђацима предавао, којем смеру.
Када су отворили трговачки смер,
предавао сам им психологију трговине,
ко ће други него ја. Културолозима сам
предавао основе медија, касније је то
прихватио Небојша Радојев, јер сам ја
имао много часова. У наставу су увели
и предмет који се некако рогобатно
звао, а био је то, уствари, Закон о
раду. И то сам предавао, морао сам да
учим Закон о раду. Кад је Пера Олујић
постао директор Гимназије, остао је
непокривен предмет статистике код
правника. Дао ми је књигу, учио сам
и предавао. У шали сам рекао: „Гле,
ја постадох светски првак у броју
наставних предмета и програма“. Имао
сам шест предмета и 12 програма.
Како је било радити у школи са
ђацима?
Сваки просветни радник мора
прво да воли свој посао, рад са децом,
младићима, девојкама. Друго што је
јако важно, а чега сам се ја држао, јесте
да у сваком ученику видим личност, не
неко мало дете, већ личност која има
своје Ја, и да се према свима једнако

односим без обзира из какве породице
долазе, који је ниво интелигенције.
Поштовао сам њихове личности, били
смо равноправни као људска бића,
трудио сам се то да им покажем и да се
они исто тако понашају. Било је то доста
тешко. Волео сам да све што се ради на
часу, радимо то кроз разговор, посебно
филозофију. Међутим, почели су да
ми се јављају здравствени проблеми.
Ја сам почео да глувим на десно уво
још као деветогодишњи дечак. Отац
ме је водио код најбољег лекара у
Новом Саду, али мој проблем са уветом
није могао да реши. И дан данас се
тај проблем не лечи. Врло брзо сам
оглувео и када смо прешли у град, ја
нисам чуо на десно уво. Због тога сам
доживео да ја који волим музику будем
избачен из хора. Кад нас је професор
поређао да певамо на хору, ја сам чуо
овог са леве стране. Он је приметио
да му неко искаче, видео да сам то ја
и избацио ме. Моја сметња са слухом
повећала се, па од 1980. нисам чуо
ни на лево уво. Почео сам да носим
апарат. Фалило ми је годину дана
радног стажа до пензије и мислим да
сам успешно радио на часу и поред
тога што сам чуо само са слушним
апаратом. Подстицај ми је био што сам
чуо да је у зрењанинску гимназију,
после моје генерације, дошао да
предаје филозофију професор који је
био потпуно слеп. Мислио сам када је
он слеп могао, зашто не могу ја, ја имам
слушни апарат.
Били сте активни и у Музичкој
омладини. Водили сте своје ђаке

у Београд на оперу, позоришне
представе. Чему сте све желели да их
научите?
Музичка омладина била
је европски покрет и била је врло
развијена и у Југославији. Сада је то
превазиђено. Ја сам био активан у
Музичкој омладини, а главни су били
Антонија Сека Пешић и њен покојни
муж Слободан Бата Пешић. Била је ту
и Хермина Гуга, моја ученица. Водили
смо ђаке на музичке и позоришне
представе. Гледали смо све што је
било актуелно, оперу, балет, најбоље
представе у београдским позориштима.
Ђаци су волели те одласке. Ишли смо и
у музеје, били су то дивни доживљаји за
све нас. У школи смо имали филозофско
- психолошку и музичку секцију, које
сам ја водио. Разговарали смо о темама
из области музике, слушали смо плоче,
по избору свих нас. Неку музику сам
и ја први пут чуо, захваљујући мојим
ђацима заволео сам и поп музику која
је компонована по законима хармоније,
ритмике, није кафанска импровизација.
Заволео сам и џез захваљујући мојим
ђацима, касније сам куповао и плоче.
Били смо задовољни и ђаци и ја.
Како се сада осећате као професор
филозофије и човек који воли
филозофију?
Ја сам задовољан што сам
се томе посветио, а задовољан сам и
што сам видео да сам комбинацијом
филозофије са уметношћу, мислим
на књижевност, сликарство и музику,
успео да постигнем нешто што ме од
детињства привлачило и копкало,
да испитам шта је то. Захваљујући
тој комбинацији, ја сад видим да
проблеми кроз које сам пролазио,
егзистенцијални, могу да се реше
када човек уђе у лепоту науке и
уметности. Ту је једна дубока лепота,
лепота филозофског разговора, лепота
заласка сунца. Бавио сам се тиме да
уђем у суштину филозофије, музике,
књижевности. Успео сам да уђем у
суштину природе, живота, човека и
сопствену, да у потпуности схватим
људску егзистенцију. Многи људи
се питају зашто уопште и постојимо,
зашто смо рођени. То ствара проблеме,
неурозе, људи се одају алкохолу, дроги,
постају неподношљиви за средину
због своје себичности. Ако уђемо у
суштину уметничко- филозофскогнаучног погледа на свет, оно што нас
узнемирава, као пролазна бића, ми
то савладавамо. Доноси нам мир,
показује да оно што смо проживели има
дубљи смисао, који ја, пре свега, видим
кроз лепоту. А, има је свуда око нас. У
последње време моја супруга и ја ту
лепоту налазимо у најфинијој музици
коју можемо да слушамо са дигиталних
станица на сателиту. То је најфинија
музика, а ја са овим апаратом могу да
чујем и највише тонове на виолини.
Како је текао Ваш лични живот?
Пре три године, супруга
и ја смо прославили 50 година
заједничког живота. Моја супруга
је Звездана, девојачко Пантелић,
рођена је у Дубовцу код Беле Цркве.
Заједно смо дошли у Вршац. Радила је
у Пошти као шеф плана и статистике.
Лепо се слажемо, имамо заједничка
интересовања за музику и за
књижевност.
Шта је важно да човек спозна?
Како да пронађе свој мир?
Мислим да је то најлепше
рекао Бранко Ћопић пред крај живота:
„Збогом страшни и лепи животе“!
Живот јесте и страшан и леп. Леп је
кроз фолозофију, дружење, лепоту,
а страшан је када видиш да ти људи
који могу да дођу до тог узвишеног,
лепог, божанског, они то не чине, већ
се међусобно уништавају, убијају, муче
једни друге. Човек мора да нађе начин
да се избори и дође до те лепоте, мора
непрекидно да се бори за лепо и добро.
Јованка Ерски
фото: лична архива
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
одржавају на његовој двостазној аутоматској куглани. На
слици : куглаши „Занатлије“ – слева на десно, стоје: Милан
Докмановић, Владимир Палинкашевић, Милан Павлица,
Јанош Томаш, Јожеф Томаш и Миленко Стајић (тренер);

чуче- Славко Стајић, Велизар Стојшић, Петар Прванов,
(председник клуба) Слободан Ђокић и Цветко Стојшић.
Вршачка кула, година 7, број 76, 30. април 1981.
ДОПРИНОСЕЋИ УГЛЕДУ ПОЗОРИШНОГ АМАТЕРИЗМА

СТРАЖА И ЊЕНИ
ГЛУМЦИ

Поред позоришних аматера из Куштиља, који су на
априлској театарској смотри у Алибунару освоојили прво
место , запажени су били и чланови Драмске секције
Културно-просветног друштва „Михај Еминеску“ из
Страже. Они су на фестивалу наступили комадом „Бабино
око“ румунског писва Георга Василескуа, у режији Јосифа
Марие Бите, освојивши четврто место за представу као
целину, затим друго место за сценографију... Глумац
аматер из Страже Јон Оморан нашао се међу најбољима
на смотри у Алибунару, с тим што су Елена Крајте и
Јон Урлан такође освојили признања за своје улоге. У
међувремену, талентовани Стражани гостовали су својом
најновијом представом у Уздину, на зонској смотри,
очекујући позиве и из других места. Иначе, Драмска
секција КПД“М:Еминеску“ из Страже почела је да делује
1948/49. године, а право време овог веома доброг
аматерског ансамбла тек долази. На слици сцена из
представе „Бабино око“.
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ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ФЕСТИВАЛА ВРШАЦ ДЕНС ОПЕН

ВЕЛИКА АУДИЦИЈА - АМЕРИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ
ЗА НАЈБОЉЕ

Вршац Денс Опен, плесни фестивал који се ове године по десети пут
одржава у хали Центра Миленијум у Вршцу, окупиће 23. априла преко 2000
плесача из целог региона, али и Египта и Италије.
Вршачки фестивал заузима високо место на листи најбољих плесних
дешавања на Балкану. Десет година за редом крајем априла, захваљујући
плесном студију “Оља” који је организатор Фестивала, Вршац посети више
од 2000 плесача из Србије, Румуније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне
Горе, Бугарске... Овогодишњи Фестивал који носи симболично име - Вршац
Гранд При, довешће у наш град и балерине из престижних плесних академија
из Каира и Рима. Оне ће, заједно са са балеринама из плесног студија “Оља”,
наступити на свечаној академији поводом јубилеја Фестивала која ће се
одржати 22. априла.
Олгица Јовановић, организаторка Вршац Денс Опен-а, каже да ће
овогодишњи Фестивал по много чему бити посебан.

“Главна вест је да ће се на нашем фестивалу, први пут у Србији, одржати
велика аудиција за плесаче. Том приликом ће Хозе де ла Круз, професионални
плесач и кореограф из Америке, одабрати двоје најбољих. Они ће добити
стипендије за једномесечно плесно усавршавање у Тусону, у Аризони,”
објашњава Олгица Јовановић.
Фестивал ће трајати целог дана, а плесаће се паралелно на две бине - једна
ће бити у хали Центра Миленијум, а друга у Конгресној дворани. Посебно
атрактиван биће Break Dance Battle. Осим такмичарског дела, у оквиру
Фестивала биће организоване и радионице за плесаче. Предавачи који ће
одржати радионице су велика имена из света плеса, како у Србији, тако и у
Европи. То су Милош Исаиловић (Србија), Мирослав Балог (Србија), Себастиан
Вундер (Немачка), Сабрина Боско (Италија), Паоло Лонди (Италија) и Хозе де ла
Круз (САД).
АТРАКТИВАН БИОСКОПСКИ ПРОГРАМ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

“КЊИГА О ЏУНГЛИ” 3Д СТИЖЕ У ВРШАЦ
Вршчани ће међу првима у Србији после Београђана имати прилику
да виде филм „Књига о џунгли“ 3Д. У четвртак (21. априла) и петак (22.
априла) од 16 и 18 часова, Могли, Багира, Балу и Ширкан премијерно ће
се наћи на великом платну биоскопа Центра Миленијум.
„Књига о џунгли“ је потпуно нова играна епска авантура о Моглију (у
улози Нила Сетија који је по први пут на филму), дечаку који је одрастао
са чопором вукова. Могли ће открити да више није добродошао у
џунгли, кад му страшни тигар Шир Кан (глас Идриса Елбе), који носи
ожиљке од људи, обећа да ће елиминисати сваког ко му представља
претњу. Натеран да напусти једини дом који је до тад познавао, Могли
ће се упустити у задивљујуће путовање на коме ће открити самог себе,
а водиће га строги пантер и ментор Багира (глас Бена Кингслија) и
медвед слободног духа Балу (глас Била Марија). Успут ће Могли срести
створења из џунгле која немају најбоље намере, укључујући Ка (глас
Скарлет Јохансон), питона чији ће заводљиви глас и поглед хипнотисати
дечака, и шармантног краља Луја (глас Кристофера Вокена), који
ће покушати да наведе Моглија да му ода тајну како да дође до
смртоносног и варљивог Црвеног Цвета: ватре.
Дечак Могли, његов ментор пантер Багира, брижна вучица Ракша и
вук Акила, опасни тигар Шир Кан, весели меда Балу, питон заводљивог
гласа Ка и орангутан Краљ Луј вас чекају у биоскопу!
У вечерњим терминима играће поново, 21.04. од 20 часова, “Бетмен
против Супермена” а 22.04. од 20 часова, први пут у Вршцу, приказиваће
се: “Ловац и ледена краљица”
Крис Хемсворт и оскаровка Шарлиз Терон враћају се у свет из бајке
у остварењу Ловац и снежна краљица, а придружују им се Емили Блант
и Џесика Частејн. Тим поново предводи продуцент Џо Рот, познат по
остварењима Грдана и Алиса у земљи чуда.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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УГЉЕША ШАЈТИНАЦ, КЊИЖЕВНИК:

У ЛИЧНОЈ ИСТОРИЈИ КРИЈУ СЕ СВЕ ИСТИНЕ

Угљеша Шајтинац, драмски писац, приповедач и романсијер, рођен
је у Зрењанину, 1971. године. Дипломирао на Факултету драмских
уметности у Београду, на одсеку драматургије, 1999. године, а од 2005.
године предаје на Академији уметности у Новом Саду.
Аутор је романа: „Чуда природе“ (1993), „Нада станује на крају
града“ (2002), „ВОК ОН!“ (2007) и „Сасвим скромни дарови“ (2011), као и
романа за децу: „Ветрушкина ледина“ (2006) и „Чарна и Несвет“ (2013).
Написао је књиге прича: „Чемер“ (1997) и „Банаторијум“ (2014) и драме:
„Реквизитер“ (1999), „Право на Руса“ (2001), „Говорите ли аустралијски?“
(2002), „Хадерсфилд“ (2005), „Банат“ (2007), „Ветрушкина ледина“ (2008)
и „Лепет мојих плућних крила“ (2009).
Представе по драмама Угљеше Шајтинца, осим у српским, игране
су и у британским и америчким позориштима. За драму „Хадерсфилд“
добио је Стеријину награду за најбољи савремени драмски текст на
Стеријином позорју 2005. године. За роман „ВОК ОН!“ добио је награду
„Биљана Јовановић“ за књигу године, а за роман „Сасвим скромни
дарови“ добио је Европску награду за књижевност, Виталову награду
за најбољу књигу године и награду „Бора Станковић“.
Најширој јавности познати сте као аутор чувене драме
„Хадерсфилд“ по којој је 2007. године снимљен и филм у режији
Ивана Живковића. Како данас гледате на овај текст? Да ли је то
генерацијска прича или ипак прича о бројним генерацијама?
- Имам осећај да се ништа никада не мења, што се генерација тиче.
Мислим да ту могу да се пронађу и млађе и старије генерације од
оне која је описана у тој причи. Развојни пут те драме је чудан, она је
обележила моју досадашњу каријеру, али то је она прича о текстовима
којима аутор није потребан као дадиља. Зато ми је и драго што је та
ствар успела. Али сам зато уместо о њему бринуо о другим текстовима;
као нека брига за другу децу која се нису родила са таквом инстант
срећом да лако стекну своје место и свој живот.
Зар је то у овом случају заиста била ствар среће? Можете ли
уопште да одредите шта је то учинило да „Хадерсфилд“ буде
„Хадерсфилд“?
- Мени тај текст јесте донео једну врсту славе, људи су после њега
знали моје име, али било је ту и неких бруталних, веома отрежњујућих
тренутака који подсећају на све приче везане за стварање свих нас
који покушавамо да се бавимо неком врстом уметности у окружењу
где живимо и где смо рођени. Та прича није почела славно и било је
великих фрустрација и разочарења. Мене су други људи убедили да
је тај текст добар и многи су заслужнији од мене самог што он има тај
успех.

О ШАЈТИНЧЕВИМ ЈУНАЦИМА
- Верујем да човек само до одређених година има право да се
изјашњава као песимиста или оптимиста, а онда мора да призна да
то више није битно. Има много важнијих ствари од самоопредељења
по питању оптимизма или песимизма. Једноставно те живот затекне
у неком стању, а ти схватиш да пролазе дани, године и годишња
доба, а на теби је да, ако је могуће, направиш дан, а онда и следећи,
и све тако, колико ти дана Бог да. Треба да будеш жив и оставиш неки
траг иза себе. Такви су и моји јунаци. Њима се усхићење дешава на
неочекиваним местима, а нема га тамо где би се можда очекивало да
оно постоји.
Кроз ваша дела провлачи се и теза о праву на личну историју,
на живот и смрт ван великих историјских догађаја. Када нам је и
зашто ово, чини се подразумевано право, доведено у питање?
- Отишло је у други план јер насиље које се спроводи над
човечанством има сврху да то исто човечанство убеди да оно има неку
другу историју. Када избришу личну историју, могу да раде шта хоће.
Онај ко се одрекне сопствене историје, постаје део масе коју је могуће
убедити у било шта. У личној историји крију се све тајне и све истине.
Неотуђиви део те ваше личне историје је и Банат, који је веома
значајан топоним у вашем стварању. Шта је то што је тако митско
и привлачно у Банату? Шта га је уопште учинило тако погодним
тлом да роди небројене писце?
- Рекао бих то што никад није био предметом великих историјских
борби. Кад год је био у жижи неких великих историјских токова, то
је било зато што је на своју несрећу захватао пограничне области.
Географски гледано, ми смо провинцијалци, а за разлику од
метропола, провинција не гарантује ништа ономе ко се у њој роди, па
он ако и нема, мора да развија бујну машту. Мислим да су и Банаћани,
попут многих других провинцијалаца, били принуђени да пронађу

начин да порекну свој провинцијализам. Ми се уствари боримо
за депровинцијализацију себе самих, очајнички покушавајући да
направимо везу са стварима које су уствари универзалне и требало

би да су на свим меридијанима исте. Овај крај је изнедрио много
писаца, много песника, много маштара... Могуће је да је то заиста
последица сталне борбе да се то замишљено подручје отргне од
провинције. Можда смо сви омађијани тим тлом које заправо никада
није призивало људе да овде дођу... Тај простор који је некад био
непрегледна мочвара има неко умирујуће дејство, баш зато што
стално подсећа људе да им овде није место.
Иако сте током година свог рада добили мноштво награда,
кажете да оне нису битне. Шта је онда оно што је важно?
- Мени је битно да не изгубим ту нервозу за стварањем и да идем за
тим следећим исказом који ми је важнији од свега што сам претходно
написао. Имам једну врсту страха од претеране интимизације са
сопственим делом. Бојим се вечности, не верујем да сам је дотакао
тиме што сам нешто написао. Радије бих да кроз то што радим имам
забаву која је истовремена
животу.
Професор сте на
Академији уметности у
Новом Саду, на одсеку за
драматургију. Шта овај део
вашег посла значи за ваш
књижевни рад?
- Сваке две године долазе
нове, младе генерације
студената, а то вероватно мени
на неки „вампирски“ начин не
дозвољава да остарим. Они
сумњају у много тога и док уче
неке вештине, ја се борим са
њима и такође сазнајем.
Аутор сте два романа
за децу – „Ветрушкина
ледина“ и „Чарна и Несвет“.
Шта покушавате да
пренесете својим најмлађим
читаоцима?
- Трудим се да ово време
које је, када говоримо о свету одраслих, са становишта етике и морала
веома дискутабилно, не утиче на ствари које пишем за децу. Имам
врло традиционалне увиде у то шта би требало да пренесем деци. Не
можемо да утичемо на то да до њих не допре свакодневица, јер бисмо
морали да им затворимо очи и уши, а то још увек не радимо, и надам
се да нећемо. Са друге стране, деца су предодређена да најбрже уче
добре ствари, и зато мислим да их треба учити добрим стварима и
бити наиван и класичан, са моралистичке тачке гледишта. Деца имају
пуно времена да се покваре у животу и то је можда једина прилика
када ће бити добри – док су деца. Чак и деци која због околности у
којима живе не могу да се одбране искушењима да не буду увек добра,
када прилазите говорите: „немој тако, ти си добар“. Кад одрастете, то
вам више нико не говори. Зато је добро да детињство буде Свети грал,
где свако може наћи снагу да поправи себе једног дана.
Т.С.
Фото: Т.С.
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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 њихов рад.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР

МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ, УПРАВНИК
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР:
НАШ АНСАМБЛ ЈЕ „ДРИМ-ТИМ“
Зграда у којој ради Народно позориште
Сомбор саграђена је на иницијативу
Деоничарског друштва сомборског
позоришта, формираног 1879. године,
које су чинили грађани Сомбора, а прва
представа у згради Позоришта у Сомбору
одржана је 25. новембра 1882. године.
Стално професионално позориште почело
је са радом 1946. године, а 1952. прераста у
Народно позориште.
Иако има дугу и значајну историју,
запослени у Народном позоришту Сомбор
верују да оно тек данас проживљава своје
најблиставије тренутке.
- Нисам склон да глорификујем стара
времена у односу на данашње, јер сматрам
да се тако тешко иде напред. Склон сам
да верујем да наше позориште иде само
узлазном путањом од свог настанка.
Наравно да не заборављамо оно што
је сомборско позориште кроз историју
значило, представе које је изнедрило, али
не желим да верујем да је пре било боље
него што је сад, јер би то значило да не
идемо напред – каже Михајло Несторовић,
управник овог театра.
У Сомбору су режирали најистакнутији
редитељи своје генерације: Мата
Милошевић, Марко Фотез, Јован Путник,
Славољуб Стефановић Раваси, Љубомир
Драшкић, Дејан Мијач, Паоло Мађели,
Вида Огњеновић, Димитрије Јовановић,
Стево Жигон, Петар Вечек, Зоран Ратковић,
Љубиша Ристић, Егон Савин, Љубослав
Мајера, Радослав Миленковић, Јагош
Марковић, Душан Петровић, Кокан
Младеновић, Горчин Стојановић, Борис

Лијешевић, а на овој сцени извођени су
најзначајнији домаћи и светски позоришни
класици, док је, такође, праћена и нова и
авангардна драмска литература.
У богатој продукцији, неке су се
представе одржале дуже од других.
Нушићево „Сумњиво лице” у режији Јагоша
Марковића игра се од 1998. године и још
увек је на репертоару.
- Претходне сезоне смо са репертоара
скинули „Мрачну комедију” у режији Оље
Ђорђевић која се играла 10 година. Поменуо
бих и „Бубу у уху” и „Женидбу” које се играју
већ седам година. С обзиром на број
становника који град Сомбор има, наше
представе су изузетно дуговечне – истиче
Несторовић.
Представе Народног позоришта Сомбор
„Случајна смрт једног анархисте“, „Кате
Капуралица“, „Декамерон - дан раније“,
„Путовање за Нант“, „Сумњиво лице“,
„Нигде никог немам“, „Госпођа министарка“,
„Мртве уше“, „Кадмо краљ“ гостовале су у
Мађарској, Аустрији, Македонији, Словачкој,
Бугарској, на Кипру, у Словенији, Русији,
Украјини и Црној Гори. У истом периоду, са
представама „Укроћена горопад“, „Фигарова
женидба“, „Фишкал галантом“, „Афера
недужне Анабеле“, „Зла жена“, „Ружење
народа у два дела“, „Богојављенска ноћ“,
„Буђење пролећа“, „Казимир и Каролина“,
„Опсада цркве Светог Спаса“, „Парадокс“,
„Мрачна комедија“, „Буба у уху“, „Пројекција“,
„Нора (луткина кућа)“, „Женидба“, „Пучина“,
„Чаробњак“, „Госпођа Олга“ и „Доктор
Нушић“ сомборско позориште освојило је
бројне награде.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ:

„ГОГОЛАНД“

Најновија представа Народног позоришта Сомбор „Гоголанд“, настала према мотивима
књижевног дела Јаноша Херцега, а у режији Андраша Урбана, тренутно пуни штампу и
инспирише позоришну критику.
Из Народног позоришта Сомбор препоручују и представу „Хајматбух” којој се
предвиђају многи фестивали и која у најлепшем могућем смислу показује сву раскош
ансамбла овог позоришта.

„Гоголанд“ добија одличне критике

Зграда Народног позоришта Сомбор саграђена је на иницијативу Деоничарског друштва сомборског
позоришта
- У току претходне године, освојили смо
28 награда. Најнаграђиванија представа
је била „Доктор Нушић” у режији Кокана
Младеновића, а освајала је награде на
Стеријином позорју, Данима комедије у
Јагодини, Вршачкој позоришној јесени,
Фестивалу професионалних позоришта
Војводине, Театар фесту у Бања Луци ...
Издвојио бих и представу „Чаробњак” у
режији Бориса Лијешевића која је освојила
награде на готово свим фестивалима по
региону – наглашава управник Народног
позоришта Сомбор.

репертоар овог театра.
Народно позориште Сомбор од 1993.
године организује и Позоришни маратон,
а овај фестивал основан је са идејом да се
у кругу пријатеља позоришта прослави
крај позоришне сезоне. Како у сомборском
позоришту кажу, ту топлину је задржао и
данас, али се и значајно проширио.
- Оно што је специфично за овај фестивал
јесте да он није наградног карактера и то
је нешто што га лишава тензије, зависти и
свега онога што прати било које такмичење.
Онај ко буде у прилици да буде у Сомбору од

Представа „Сумњиво лице” за неколико недеља прославиће своје пунолетство на сомборској сцени
А у овом граду поносни су и на своју
неговану позоришну публику, чије високе
критеријуме није лако задовољити.
- Сомборска публика има културу одласка
у позориште и велики проценат грађанства
је редовна публика. Последњих година се
више пажње обратило и на представе за
децу па се трудимо да и најмлађе научимо да
воле позориште. Поред Сомбораца, ту су и
групе из Суботице, Новог Сада, које редовно
долазе на наше представе – објашњава
Несторовић и додаје да сомборско
позориште одувек води рачуна о балансу
између класичних комада и савремених
позоришних тенденција: - Наш тренутни
играјући репертоар то доказује. Од класика
имамо на репертоару Гогоља, Нушића,
Шекспира, али ту су и комади младих
домаћих писаца попут Федора Шилија.
Што се редитељских поетика тиче, ту се
увек трудимо да будемо што инвентивнији
у избору редитеља који прате савремене
правце и тенденције у позоришту. Такви
редитељи су права ствар за развој глумачког
ансамбла.
А управо овим ансамблом поноси се
Народно позориште Сомбор. Иако се због
мера штедње боре за свако радно место, а
међу 48 запослених у Позоришту има свега
12 глумаца, међу њима су и прваци драме
Саша Торлаковић и Ивана В. Јовановић,
без којих тешко да би се могао замислити

14. до 18. јуна ове године уживо ће видети
како цео град постаје и живи за позориште –
истиче Михајло Несторовић.
Поред Позоришног маратона, Народно
позориште Сомбор ове године је домаћин и
66. Фестивала професионалних позоришта
Војводине који се сутра завршава (у суботу
16. априла). Сомборци су на овом фестивалу
заступљени са две представе („Хајматбух“
(књига о завичају) Каће Челан у режији
Горчина Стојановића и Шекспиров „Јулије
Цезар“ у режији Кокана Младеновића и
копродукцији са Град театром Будва и
Ценром за културу Свилајнац), што можда
најбоље говори о месту које ово позориште
заузима на културној мапи Војводине. Када
говоримо о региону, речит је податак да су
претходне године учествовали на Фестивалу
Месс у Сарајеву после тридесет година,
као и на два фестивала у Македонији, а
успоставили су и контакте са позориштима
из Нове Горице, Копра, Крања и Пуле, са
којима сваке године сарађују. Радују се
и хрватско-словеначкој турнеји на коју
одлазе половином месеца са представом
„Хајматбух”, као и 24. Позоришном маратону
који ће, како кажу, бити веома узбудљив,
како за публику, тако и за позоришне
ствараоце.
Т.С.
Фото: Народно позориште Сомбор
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КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ УГОСТИЛА МИЛИСАВА САВИЋА
Прошлог уторка, 5. априла у „Салону
код Порте“ одржано је књижевно вече
са Милисавом Савићем, лауреатом
награда „Меша Селимовић“ и „Борисав
Станковић“. Поред аутора, о његовом
новом роману „Le sans pareille“ (љубавни
роман са додацима), али и његовом
раду уопште, говориле су и Јелена
Маринков, песникиња и Марија Васић
Каначки, професорка књижевности.
- Роман „Le sans pareille“ је роман о
индетитету, колективном, националном,
верском; ко смо, шта смо; да ли ја могу
да одредим себе. Великани светске
књижевности бавили су се овом темом,
навешћу Едгара Алана Поа, Гогоља,
Достојевског… Прерушавање је такође
вид индетитета, то јест, трагање за њим.
Десет есеја у књизи баве се питањем
метаморфозе, имајући у виду мисао
великог римског песника Овидија да је
све промена – рекао је Савић.
Према речима Ненада Шапоње,
уредника и рецензента Савићеве
последње књиге:
- Мистерији љубави и мистерији
путовања, пропуштеној кроз призму
уметности ренесансног човека
супротстављен је контекст наше
сурове историје у којој се дешавају

беспотребни ратови и нужна
избеглиштва. На сличан начин на
који је Савићев роман „Хлеб и страх“,
исписан пре четврт века, био литерарни
епитаф за комунистичку Југославију,
тако и овај роман, сасвим капиларно,
индивидуално и колективно, заклапа
слику ратних деведесетих.
- За оног конкретног читаоца који
се први пут маши Савића, то јест ове
љубавне приче, пред нама је посве
млад писац. То ће рећи да је вертикална
генерација једино његово исходиште,
док прва реченица овог романа чија
је судбина сасвим извесна, напомиње
ведуту завичаја у коме, уместо трешања
цветају јорговани. У времену Аушвица
и Гвантанама није достојно збијати
шале, али остати и тада у љубавном
споју, достојном космосу, свакако је
могуће, лековито, ако хоћете уклето –
написао је др Драшко Ређеп, књижевни
критичар.
Милисав Савић је рођен 1945.
године у Власову крај Рашке. Гимназију
је завршио у Новом Пазару, а студије
југословенске и светске књижевности
на Филолошком факултету у Београду.
На истом факултету магистрирао је
са темом „Мемоарска проза о првом

српском устанку“, а потом и докторирао
са темом „Мемоарско-дневничка проза
о српско-турским ратовима 1876-1878“.
Био је уредник „Студента“ (196870) и „Младости“ (1970-72), главни и
одговорни уредник „Књижевни речи“
(1972—1977) и „Књижевних новина“
(1980-82). У издавачком предузећу
„Просвета“ радио је од 1983. До 2004.
Године, најпре као главни и одговорни
уредник, а потом као директор. Био
је председник Српске књижевне
задруге 2000-2001. Обављао је дужност
министра-саветника у Амбасади Србије
и Црне Горе, односно Србије, у Риму од
2005. До 2008. Године. Био је и предавач
српскохрватског језика и југословенске
књижевности на Лондонском
универзитету (1987/88), Њујоршком
државном универзитету у Олбанију
(Албани, 1985/87), Универзитету у
Фиренци (1990/92) и Универзитету у
Лођу (1999/2000). Од 2010. Године до
2014. Године био је редовни професор
Државног универзитета у Новом Пазару.
Романи су му преведени на грчки,
енглески, словеначки, македонски,
бугарски, румунски. Аутор је лексикона
„Ко је ко – писци из Југославије“ (1994).
Објавио је више књига превода са
енглеског и италијанског. Приредио
је антологије савремене америчке
приповетке „Психополис“ (1988),
савремене аустралијске приповетке
„Комуна те не жели“ (1990), „Савремена
италијанска приповетка“ (1992), те
„Модерну светску мини причу“ (са
Снежаном Брајовић, 1993). Састављач
је и антологије „Најлепше српске приче“
(избор, предговор, коментари, 1996).
За животно дело добио је награде:
Стефан Првовенчани (2008), Рамонда
Сербика, Милован Видаковић (2014),
Витез српске књижевности (2015),
а за целокупно приповедачко дело:
Вељкова голубица (2012).
Т.С.

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ЂУРЕ ПАВКОВА, АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА

„ПРОЦЕС“ НАСТАЈАЊА СЛИКА
Ђура Павков, академски
сликар, отворио је самосталну
изложбу под називом „Процес“
у просторијама Клуба
ликовних уметника Вршца „Паја
Јовановић“, 6. априла.
„Процес“ је радни
назив изложбе, то је едукативно
интерактиван перформанс где
публика може свакодневно
да прати настанак слика, каже
аутор. Изложба траје до 26.
априла и посетиоци могу да
дођу да гледају како слика
добија нове детаље. Изложба
је отворена сваког дана од 11
до 17 часова, када сам ја овде и
сликам.
Датум када је изложба
отворена, 6. април, није изабран
случајно, тврди аутор.
Тог је дана 1941.
године бомбардован Београд,
нападнута је једна суверена
земља без објаве рата, а пошто
је култура девастирана у
последње време, желео сам
да бомбардујем културу овом
изложбом, објашњава Павков.
Поставка садржи двадесет
слика, формата 180х150 цм,
рађених техником акрилик.

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

Аутор Ђура Павков са поставком „Процес“
Акрилне боје су на бази воде
тако да се брзо суше, тако да је
процес стварања слика краћи
и једноставнији него да се ради
уљаним бојама.
Мотив за реализацију
ове изложбе била је награда
коју сам добио у Бразилу за
оригиналност уметничког
дела, каже Павков. Додељује
је Међународно удружење
уметника Арт унија. На
сликама је женски акт,
вечита инспирација и начин

изражавања уметника кроз
векове. Ја се, на својим сликама,
бавим кроки цртежом, покретом
женског тела.
Слике Ђуре Павкова могу
се сврстати у апстрактни
експресионизам. Сви
заинтересовани суграђани могу
да посете поменуту изложбу
до 26. априла и да присуствују
и прате настајање уметничких
дела Вршчанина Павкова.
Ј.Е.
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ИЗЛОЖБА РАДОВА УЧЕНИКА
Прошлог четвртка у великој галерији Културног
центра Вршац отворена је изложба ликовних радова
ученика СОШО „Јелена Варјашки“. За избор радова
био је задужен професор Иван Блануша, а свечаном
отварању, поред младих аутора, присуствовали су и
њихови бројни пријатељи.
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15. април 2016. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG ÖNKORMÁNYZATI ÉS TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

Nagybecskereknek a bánáti
magyarság művelődési és oktatási
központjának kell maradnia
S
ztojkó József a VMSZ
nagybecskereki városi
szervezetének az elnöke
és az önkormányzati listájának
a vezetője ismerteti a párt önkormányzati programját.
- Ami az önkormányzati
programunkat illeti kiemelkedő helyen a szülőföldön
való boldogulás áll. Mindent
megteszünk, hogy minél több
munkalehetőséget biztosítsunk a polgárok számára, valamint ebben nagy segítségünkre van a Prosperitati Alapítvány, amely pályázatai fellendüléshez segíthetik a vállalkozókat és gazdálkodókat
egyaránt. Ezen gazdaság érintő
programunkat Magyarország
kormányának köszönve valósíthatjuk meg, ugyanis 50 millió forintot hagytak ezen célra jóvá. A nemrégiben a szerb
parlament a részarányos fog-

„

A VMSZ a
Biztos pont,
amely tudatában
van annak,
hogy az emberek
nélkül semmi sem
lehetséges.
lalkoztatásról fogadott el törvényt és ennek az előírásainak
a helybeli megvalósulásáért is
síkra fogunk szállni. Fontosnak tartjuk a települések, különös tekintettel a magyar lakta
településeknek, az infrastrukturális fejlesztését. Szeretnénk
azt is, hogy Szentmihályon a
már majdnem kész tornaterem
mielőbb át legyen adva rendeltetésének. Amit még igen sürgető az a muzslyai kerékpársáv
kiépítése, ennek a projektum
dokumentációjának a kidolgozása megtörtént és most már
megkezdődhet ennek kiépítése is. A falusi turizmus fejlesztését is igen fontosnak tartjuk, mivel itt környezetünkben
adottak a lehetőségek ennek
fejlesztésére.

» Sztojkó József és Puskás János
Nagybecskereken is megindult a falugondnoki program. A falugondnok feladata, hogy felkeresse azon idős
lakosokat akiknek gondot jelent a mindennapi teendők elvégzése, és ezek elvégzésében
nyújt nekik segítséget. Ezen
személyekhez a falugondnok
legalább hetente egyszer ellá-

togat. A háztartások feltérképezésében a nagybecskereki
Püspökségi Caritas volt a segítségünkre. Az eddigiekhez
hasonlóan a továbbiakban is
támogatni szeretnénk a civil
szervezetek működését, mivel ezen szervezetek nemzeti önazonosságunk megtartásának a pillérét képezik. Tel-

jes mértékben síkraszállunk
azért, hogy Nagybecskerek a
bánáti magyarság kulturális
és oktatási központja maradjon és hozzájáruljunk fejlesztéséhez is- hangoztatta Sztojkó József
A VMSZ a VMDP és Magyar
Egységpárt közös választási
pontja a Biztos pont név alatt
vált ismerté a közvélemény
számára, amely a következetesség, autonómia és feleősség
elveire épül- ismertette Puskás János a VMSZ tartományi
jelöltje a párt választási programját.
- A VMSZ következetes, autonómijáért síkra szálló felelősségteljes párt. A VMSZ a Biztos pont, amely tudatában van
annak, hogy az emberek nélkül
semmi sem lehetséges, semmi
sem tartós erős intézmények
nélkül, nincs méltóság gazdasági függetlenség nélkül, és
hogy csak a biztonságban élő
polgár a szabad polgár.
Az előttünk álló kihívás lényege: hogyan tartsuk itthon
tehetséges embereket, akiknek köszönhetően megvalósulhat a tudásra épülő társadalom. Nincs kétségünk afelől,
hogy a mindennapi életben is
mindannyian érzékeljük majd
a globális-gazdasági, politikai,
technológiai és szociális változásokat. A VMSZ több mint két
évtizede elkötelezett a magyar
közösség érdekeinek védelme
és Vajdaság autonómiájának
kiszélesítése mellett.
A VMSZ következetesen
küzd majd a következő célok
eléréséért: 1. A jogállam intézményeinek megszilárdítása és a jog uralma elvének
a megvalósulása; 2. Az emberi
és kisebbségi jogok érvényre
juttatása és bővítése; 3. A Vajdaság pénzeléséről szóló törvény meghozatala, valamint
a hatásköri törvény módosítása; 4. A gazdasági növekedés elősegítése következtében a foglalkoztatás növelése,
a családi gazdaságok, a kis-és
közepes vállalatok erősítése;
5. A biztonságos és nyugodt
környezet feltételeinek megteremtése- nyilatkozta Puskás János

A SZÍVERI JÁNOS MŰVÉSZETI SZÍNPAD SZERVEZÉSÉBEN

Szíveri-emléknap
A

muzslyai Szíveri János
Művészeti Színpad 23.
alkalommal tartott emléknapot Szíveri János költő
tiszteletére. Az emléknap a
költő szülőI házánál kezdődött, ahol Kovács Jolánka, a
Művészeti Színpad elnök
asszonya névadójuk munkásságáról mondott méltatást. Ezután Czirok Attila
felolvasta a költő egyik versét, majd megkoszorúzták a
családi ház falán lévő emléktáblát. A Muzslai Petőfi
Sándor MME könyvtártermében megrendezett irodalmi est keretében dr. Csá-

nyi Erzsébet, az Újvidéki
Bölcsészettudományi Kar
Magyar Tanszékének vezetője, dr. Novák Anikó, egyetemi docens és Slezák Lázár, a Magyar Tanszék hallgatója bemutatták a Vajdasági Magyar Felsőoktatási
Kollégium által kiadott a
BAL-KÁNON című, Szíveri
műveivel foglalkozó tanulmánykötetet. A rendezvény
alatt versmondással és fuvolán való játszással közreműködtek Szíveri Emese, N.Czirok Ferenc és Czirok Attila.
BORBÉLY TIVADAR

TAVASZI TEADÉLUTÁN MUZSLYÁN

Tavaszi teadélután
A

muzslyai Nők Klubjának tagjai a hétvégén a
Muzslai Petőfi Sándor MME
nagytermében hagyományos tavaszi teadélutánt
rendeztek. A Torontálvásárhelyről, Magyarcsernyéről,
Erzsébetlakról, Szentmihályról, Aradácról, a nagybecskereki Žarko Zrenjanin
helyi közösségből, a muzslyai nyugdíjas-egyesületekből és a civil szervezetekből
megjelent vendégeket Palatinus Aranka, a Nők Klubjának elnök asszonya köszön-

tötte, mely után a művelődési műsorban alkalmi dalokkal fellépett Muhi Dániel
népdalénekes.
A rendezvény keretében
megszervezték a versenyszerű sütemények fesztiválját is. A Csánki Rozália,
Molnár Rozália és Hallai
Mihály alkotta zsűri döntése alapján a legízletesebb
süteményt a helybeli Gligić Maja és Dévics Rozália,
valamint a magyarcsernyei
Korom Margit készítették.
BORBÉLY TIVADAR

A SZENT CIRILL ÉS METÓD NEMZETKÖZI PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Amoris laetitia – a szeretet öröme
2016. március 19-én Ferenc
pápa aláírta az Amoris Laetitia kezdetű (AL) apostoli buzdítást (levél az Egyházhoz és
minden jóakaratú emberhez).
Ez a dokumentum a 2014 októberében és 2015 októberében tartott püspöki szinódusok eredményét foglalja magába. A szinódusok a családdal foglalkoztak.
A ma megjelenő dokumentum a családot nem ideális fogalomként kezeli, hanem a családi élet mai megnyilvánulásait és megvalósulásait tárgyalja. Természete-

sen, a dokumentum elején a
Szentatya világosan körvonalazza az egyházi tanítás idevágó részeit:
Az Isten férfinak és nőnek teremtette az embert;
ez azt jelenti, hogy a nemek
mibenlétéről ő döntött, és
nem az ember az, aki meghatározhatja nemi identitását (Gender-ideológia elutasítása).
A házasság mindig is egy
férfi és nő életkapcsolata,
amely hűségre kell, hogy alapozzon, a férfi és nő átfogó
életközösségét jelképezi és

egyben nyitott az élet adományára.
E tan továbbra is érvényben van, de a dokumentum
világosan foglalkozik minden
más közösségi kapcsolattal,
amelyek társadalmunkat jellemzik: egyedül élők, özvegyek, elváltak, újra házasodtak, azonos neműek kapcsolata.
Az Egyház feladata, hogy
mindenkit ott szólítson meg
és segítsen neki élete megvalósításában, ahol találja magát.
Az újraházasodtak integrációja az egyházközségekbe

a mai idők egyik legnagyobb
kihívása. A Szentatya világosan kimondja, hogy ők az Élő
Egyház tagjai, nincsenek kiközösítve, mi több, aktívan részt
vehetnek a közösségek életében. A részvétel formáit a helyi közösségek határozhatják
meg, mindig is az irgalom és
szeretet parancsának fényében. Erre kötelezi ez egyházat a közös gyermekek nevelése is, hiszen az újraházasodottaktól is elvárja az egyház,
hogy keresztény szellemben
neveljék gyermekeiket.
2016.04.08.

BEMUTAÓ A MADÁCHBAN

Talányos variációk
Eric-Émmanuel Schmitt: Talányos variációk című drámájának a bemutatóját tartják a nagybecskereki színház
kamaratermében a jövő szombaton 20.00 órától. Az előadás rendezője Lilijana Ivanović. A nobel-díjas író Abel Znorko szerepében Balázs Györgyöt láthatja a közönség. Eric
Larssent Jenovay Lajos alakítja.
Jegyek elővételben a Madách Színház irodájában igényelhetők.
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Pozivamo sve svoje članove, simpatizere,
prijatelje i glasače na

ZAVRŠNU KONVENCIJU

u utorak, 19.4.2016. u 20h
u kongresnoj sali Centra Milllennium.

ВОЈВОДИНА СВИМА БОЉА!
Развој, а не само штедња!
- Дугорочним, јефтиним кредитима развијаћемо мала и средња предузећа

- Урадићемо све да зауставимо продају обрадиве земље странцима

- Држава ће помагати извозно оријентисане привредне субјекте

- Тражићемо здравство доступно свима под истим условима

- Научно-истраживачки пројекти биће у служби развоја привреде

- Борићемо се за квалитетнији живот на селу

- Ускладићемо образовање са могућностима запошљавања

- Ствараћемо више посла у граду и селу и тако зауставити одлазак младих

- Захтеваћемо формирање аграрног буџета

- ХОЋЕМО 8 САТИ ЗА РАД, 8 САТИ ЗА СЕБЕ и 8 САТИ ЗА ОДМОР!

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР СПС У ВОЈВОДИНИ
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
Продајем кућу у Горанској
улици код „Виле брег“. Тел.
066/955-73-74.
У Панчеву код стоматолошког
факултета студенткињама издајем
једнособан стан од 40 m2, лифт,
комплетно опремљен, телефон,
кабловска, централно грејање,
клима. Тел. 065/40-11-886.
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици Југ
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508
и 830-853
Продајем плац 1100 m2
на вршачком брегу, између
„Славише“ и Куле, грађевинска
зона, вода, струја, телефон,
млад виноград и разно воће. Тел.
063/551-403.
Кућа на продају или замена за
стан уз доплату, кућа се налази у
улици Другог октобра 83. Такође,
на продају и плинска пећ. Тел.
2824-042 и 064/51-06-906.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50+80m2)
у улици Брегалничка 1а. Тел.
063/307-257.
Продајем или мењам за стан,
викендицу са 7 ари плаца са
воћњаком, на потезу Козлук (вода,
струја). Површина викенд куће 51
m2 + 40 m2 поткровље + гаража.
Тeл. 063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50 m2
две целине, у Југ Богдана, нова
градња, одмах усељива без
улагања. Два ланца земље потез
Јарак и шиваћу машину „Багат“.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем
викендицу
у
Делиблатском
песку,
код
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја. Тел.
064/227-48-17 и 013/851-066.
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.
069/799-853.
Продајем
у
Панчеву
укњижену кућу- стан 67 m2,
у близини школа, болнице,
Беовоза, аутобуске и центра.
Тел. 063/75-79-722 или 064/1323-663.
На продају кућа 110 m2 у
Иве Андрића 10, Вршац (код
помоћног стадиона) Тeл.
064/411-99-94 и 062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у
Вршцу Вука Караџића 4, 2.
спрат, парно грејање, клима,
телефон. Тел. 852-252 или
064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18.
Тел. 060/494-92-52 или 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.

Број

1060

013/648-228.
На продају кућа 90m2,
изнад Миленијума, на 390m2
плаца. Тел. 064/127-58-74.
На продају кућа 100 m2,
у Павлишу, Првомајска 12.
Плин, телефон, башта, одмах
усељиваможе и замена за
стан. Тел. 064/357-90-44 и
013/2891-448.
На продају плацеви у
Павлишу (шест плацева сваки
по 1.600 m2) код стадиона,
вода, плин, Тел. 064/357-90-44
и 013/2891-448.
Хитно
продајем
једнособан стан од 40m2 у
Београду, насеље Борча.
Усељив. Цена 27.000 евра.
Телефон: 0638493348
Продајем кућу у центру
Велике Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица
у Јабланцима, воћњак,
виноград, градску воду,
телефон и базен за кишницу.
Легализовано. Погодно за
пчеларе. Тел. 830-416.
Продајем трособни стан од
66 m2, у солитеру, и викендицу
у потезу Широко било на
плацу површине 16 ари. Тел.
063/767-59-25.
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
терасе, грејање на плин, и

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

бокс на тавану. Тел. 064/88-11001.
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 стан, 64 m2, уз
стан иде гаража и шупа. Стан
је у улици Степе Степановића
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/2080-790.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Цена по
договору. Тел. 013/807-337 и
061/72-39-359.
На продају кућа и плац
у Великом Средишту. Тел.
013/806-460.
На
продају
део
куће(дворишни стан) око
90 m2, у Жарка Зрењанина.
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и
061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Продајем повољно у
Панчеву (центар) двособну
кућу- стан, са гаражом
(могућност претварања у
стамбени део) укупно 67 m2,
реновирана, са два улаза са
улице у кућу, шупа од 17 m2
. Дужине 13х7,5 m, дебелих
зидова,
печена
цигла.
Власник. Тел. 063/75-79-722 и
604/13-23-663.
Продајем кућу (викендицу)
у Алибунару, агрегат 1500 вати,
мотокултиватор са плугом
и прикључним машинама,
ауто приколицу, хармонику
велтмајстер клавирка и писаћу
машину. Тел. 062/849-66-44
Хитно продајем једнособан
стан у строгом центру
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара. Тел. 21016-40
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Хитно кућа на продају. Тел.
069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m²
у центру (приземље плус
тераса), у Светозара Милетића
2б. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем или мењам
нову спратну кућу, 200m², за
мању некретнину у Вршцу, уз
доплату. Може договор. Тел.
063/89-09-896.
На продају њива - ливада
површине 3/4 ланца на другом
километру пута Марковац
- караула, потез Иберланд Туфа. Погодан за пчеларе.Тел.
013/832 - 442, 063/7263-877
На продају киоск у Вршцу,

код
Дома
пензионера.
Објекат је површине 10
квадратних метара, а могуће
је и премештање на другу
локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5
ари
са
новоизграђеном
виноградарском кућом у
потезу Гудурички пут лева
страна, 2 км од јата. 063/ 7263
- 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена
за стан уз вашу доплату. Кућа
се налази у улици 2. октобра
83.
Кућа на продају, 64 m2,
плац 41 ар, струја, вода,
воћњак, виноград, лешници.
Гудурички пут бб, Јанова. Тел.
065/238-44-62.
Старe и нове куће на плацу
од 1.148 m2 угао Краљевића
Марка и Живе Јовановића.
Стара кућа са локалом, нова са
пословним простором, један
власник, цена по договору,
могућа замена за станове. Тел.
820-190 и 064/423-68-11.
Викендицу од 115 m2 са
ранчом, погодно за воћарство,
сточарство и баштованство
код
дрваре
Варница,
ограђено, ново, легализовано,
2
површине 2.083 m , могућа
замена за стан. Тел. 820-190 и
064/423-68-11.
Продајем кућу у Новом
Саду, Ветерник, површине
250m2, од тога 70 m2 уређено
за становање са намештајем.
Плац 500m2 додатно башта
500м2. Цена 50.000 евра. Тел.
064/33-33-157.
Продајем кућу са плацем
од 12,5 арa, Бела Црква, ул.
Војске Југославије бр.6, преко
пута главног улаза болнице.
Два трособна стана и локалод
50m2 са купатилом. Тел 064/6484-826.
Продајем нову кућу 200m2,
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена
уз доплату. Сваки договор је
могућ. Тел. 063/89-09-896.
Кућа на продају, површина
800 m2, са великом баштом ,
налази се у Другог октоба 83.
Тел. 28-24-853 или 064/51-06906.
Хитно продајем плац и кућу,
може посебно или заједно. На
почетку Гудуричког пута. Тел.
063/725-49-47.
Продајем
двособан
стан у Павлишу. Стан се
налази у стамбеној згради
у самом центру Павлиша
поред амбуланте и Месне
канцеларије. Врло повољно
за више информација контакт
телефон: 060-36-36-226
Продајем приземну кућу, у
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици
Јанка Катића бр. 9, струја,
вода, плин, башта. Веома
повољно. Тел. 064/878-44-09
или 063/70-144-81.
Продајем кућу-стан, у
центру Панчева, улична страна
13 м, са два улаза (укњижена).
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79722.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца, ул. Јанка Катића
9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 064/87844-09 и 063/70-144-81.
Продајем кућу 20 m2, у
Белој Цркви, или мењам
за стан 40 m2 Београд, кућа
има плац 10 ари и добро је
опремљена. Тел. 851-946
Продајем локал у ТЦ Бахус,
улица Вука Караџића. Тел.
063/86-29-749.
Продајем
једнособан
стан од 36 m2, у Улици Никите
Толстоја бр. 1, приземље, улаз
2/2, цена по договору. Тел. 893116 и 063/85-73-135.
Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4

ара плаца (9мх60м) ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин,
башта. Веома повољно. Тел.
064/87-84-409 и 063/70-144-81.
Продајем локал у Улици
Подвршанска 17, површине
135 m2. Тел. 064/123-17-56.
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем гарсоњеру 28 m2.
Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
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. 304914 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.
На продају двособан
стан 52 м2 + бокс у подруму,
на 1. спрату, ул Архитекте
Брашована 8/6 Вршац, преко
пута Пољопривредне школе,
грејање на плин, усељив
одмах. Цена 25.000 евра није
фиоксна. Тел. 064/149-94-20 и
013/415-083.
Продајем јако повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража,
шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
Продајем стан у згради
на Војничком тргу, 5. спрат,
лифт, тераса, бокс у подруму, 2
климе. Стан је двособан, с тим
сто се може без много улагања
претворити у трособан. У
добром стању, усељив одмах,
директно од власника (без
агенцијске провизије). Цена
37.000 ЕУР. Тел. 063/85-48-481.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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
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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. 063/347-763.
Издајем двособан стан и собу
са употребом кухиње и купатила,
Вршац, Призренска 39. Тел. 060/0460-111 и 063/353-41-63.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене за
смештај радника самаца са
употребом купатила.Тел. 063/551403.
Издајем пословни простор у
Банатској 4, у Вршцу, површине
50 m2, комплетно опремљен
канцеларијским намештајем. Тел.
062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152-245.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издаје се једнособан, намештен,
стан у Панчеву студентима
стоматологије. Тел. 064 228 98 90.
Издајем двособан, намештен
стан у строгом центру Вршца који
има климу, централно грејање,
кабловску са интернетом, фиксни
телефон. Усељив од 1. јуна. Тел.
061/718-05-87.
Издајем лежаје за преноћиште
групи радника, самаца, са
купатилом. Цена повољна. Тел.
063/551-403.
Издајем намештен трособан стан
на Војничком тргу (лифт, клима)
Тел. 064/144-33-13.
Издајем стан на Новом Београду,
код Тржног центра Веро, 33 m2,
комплетно реновиран, опремљен
новим намештајем. Тел. 064/13084-90 (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.
Студенткињи прве године права
потребна мања гарсоњера или
мањи стан у Београду. Тел. 061/7281-996.
Издајем кућу са локалом у
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 40.
Тел. 827-201.
Издајем гаражу код ДДОР-а. Тел.
28-39-461.
Студенту у Новом Саду потребан
цимер. Тел. 061/71-89-109.
Издаје се стан у Београду,30
m2, опремљен намештајем,
централно грејање. Тел. 061/29411-63.
За издавање кућа ненамештена,
поседује три собе, предсобље,
трпезарију са нишом, купатило
и двориште, стара градња све
адаптирано, Филипа Вишњића 31,
у Вршцу. Тел. 064/429-06-14.
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 063/77-31585.
Издајем или продајем
локал у ТЦ Бахус, улица Вука
Караџића, слободан од 1.
марта 2016. Тел. 063/86-29-749
Младом брачном пару
потребан
празан
или
полунамештен
једнособан
стан или гарсоњера, или мања
кућа. Тел. 064/235-48-54 и
063/745-24-22.
Двособан намештен стан
за издавање, у Вршцу, Васка
Попе 5. Тел. 013/831-521 и
069/243-93-34.
Издајем гаражу у центру. Тел.
28-39-461.
Издајем локал у Улици Жарка
Зрењанина 77, површине 33
m2. Тел. 063/894-91-63. звати
после 16 сати.
Издајем
намештену
кућу у Озренској улици на
Гудуричком путу. Повољно.
Тел. 063/325-117
Издајем локал у Улици
Подвршанска 17, површине
135m2. Тел. 064/123-17-56.
Стан за издавање опремљен,
клима, кабловска, интернет,
веш машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-74-24.
Издајем
намештен
једнособан стан на Војничком
тргу. тел. 064/129 - 40 - 62
Издајем кућу у Бихаћкој,
близу
Миленијума.
Тел.
065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел.
063/894-91-63.
Издајем стан у центру града,
празан 65м2, први спрат,
Дворска 18, код позоришта
и гаражу у дворишту. Тел.
013/834-058 и 064/ 494-33-94.
Издајем
намештену
гарсоњеру.Тел. 064/150-01-45.

РАЗНО
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.
Жена средњих година
чувала бих децу и помагала
у кућним пословима старијој
особи. Тел. 064/511-88-82.
На продају: столови и
столице, троседи и фотеље,
брачни кревети, кревети,
плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет,

храстова врата, дрвени
прозори бунарска пумпа и
ауто приколица. Тел. 063/266096
Продајем писаћи сто
(дрвени) тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5
kw очувана, са точковима.
Цена повољна. Тел. 805-911 и
060/08-05-911
Продајем
дечији
креветац, колица за бебе
Чико, беби седиште за ауто,
носиљку за бебе. Мало
коришћено,
повољно.
064/598-3898
На продају дечији бицикл
са помоћним точковима.
064/598-3898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно.
064/598-3898
Продајем 10 буради за
нафту од 200 л. Цена 800
динара комад. Тел. 063/281236.
Продајем кауч и две
фотеље, 2 замрзивача (по
30 евра), неисправан крупач
(50 евра), мотор томос
неисправан (100 еура)метална
врата и прозор (100 евра), два
кревета и душек ( по 20 евра),
судоперу, врата, прозоре по
(10 евра). Тел. 062/803-16-06 и

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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. 060/84500-69.
Продајем огревно дрво:
буква, багрем и храст. Цена
3.700 динара. Достава на
кућну адресу. Тел. 062/856-7056.
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.
805-911 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
На
продају
црвена

фасадна цигла и кантар – вага
Може замена за огревно дрво.
Тел. 064/5118-882.
На продају две електричне
грејалице
(плафоњерке),
инфрацрвено
грејање
„Николајин“ Русија, еколошка,
без прашине, буке, греје као
сунчани зраци. Цена по комаду
је 8.000,00. Тел. 065/33-55-343.
Радим
ситне
кућне
поправке. Цена повољна. Тел.
062/538-838 и 063/292-177
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
ТА
пећ
„Магнохром“,
нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Помагала бих старијој
особи у кући. Може и чување
деце. Тел. 069/53-64-334
На продају малокалибарска
пушка, круњач и прекрупач на
струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Часови
немачког
и
мађарског језика у Белој
Цркви. Тел. 853-783.
Продајем
фрижидер
горење 170 л, исправан, цена
70 евра. Тел. 064/186-52-44.
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.
Чувала бих децу или старије
особе током новогодишњих
празника и викендом. Тел.
061/205-99-00.
Продајем празну бутан
боцу 10 кг, котао за централно
грејање на гас 24 kw и плинске
бојлере за купатила. Тел.
063/482-418.
Чувала бих децу, а деци
школског узраста помажем
у учењу (Завршила сам
Учитељски факултет). Тел.
064/511-88-82.
Чувала бих децу или
помагала у кућним пословима.
Тел. 064/511-88-82.
Потребна млађа женска
особа за помоћ средовечном
човеку у кући. Награда по
договору. Тел. 066-939-25-49.
Продајем празну бутан
боцу, плинске пећи, плинске
бојлере и котао на гас 24 kw.
Тел. 013/21-01-623 и 063/482418.
Припремала бих оброке,
код мене, по договору,
старијим особама и водила
бригу о домаћинству.Тел.
061/205-99-00.
Продајем
очувани
трпезаријски сто 120х80 +2х40
и 6 столица, храстовина. Тел.
831-594.
На продају потпуно нова
собна пуна врата димензије
195х85. Повољно. Тел. 066/93925-49.
Математика, крајње је
време да почнете припрему
за пријемни за факултет. Тел.
283-94-61.
Продајем
половна
балконска
(80х140
цм
„Словенијалес“), очувана, са
дуплим стаклом и пластичним
ролоом. Тел. 064/123-17-56.

Продајем
половну,
исправну, моторну мешалицу
за бетон. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нова сљемена од
јачег поцинкованог лима, за
постављање на врх крова или
као заштита зида од ½ цигле
(уместо каљева), 3 ком. Л=2,70
м /ком. Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“ (руска) само глава,
веома очувана. Тел. 064/12317-56.
На продану нова бокс врећа
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (фи 35цм
х120цм). Тел. 064/123-17-56.
На продају пластични
спојлер (дефлектор) за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
риколице и мању потрошњу
горива. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна,
очувана, комплетна, оргинал
фабричка ауто кука (немачка)
од аудија 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем полован, очуван
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка),
први власник, са кожном
футролом, само лицима са
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају полован, очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац),
први власник, само лицима са
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На
продају
половна
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“ ) и предњи
лимени блатобран од Пјађу
„Веспе“ ПХ 200 Е Тел. 064/12317-56.
Купујем дечје кревете на
спрат. Тел. 013- 838-950.
Купујем шиваћу машину
„Јадранка“ може и неисправна.
Тел.013/2101-623.и 063/482-418.
Хитно потребан посао
скромној жени код старијих
лица, нега, рад у кући.
Плаћање на сат или пуно радно
време. Повољно. тел. 064/205 99 - 00
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.
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
Чувала бих старије особе.
Тел. 064/313-44-64.
Издајем подупираче. Тел.
064/150-01-45.
Чувала бих децу, жена
средњих година, има искуство.
Тел. 065/546-95-13.

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

Продајем Ладу караван,
офарбана, мотор и гуме
одличане, тек регистрована.
Може и замена за разно. Тел.
063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д.
Тел. 065/835-82-50.
Продајем ауто - приколицу
нерегистровану 064/ 577 2597
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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: Тања Миноски и
син Алекса Танасковић, Јанка и Рајна
Обреновић, Наташа Мунћан и синчић
Никола Немет, Борица Стојадиновић Суру
и мали Јонел Суру, Маја Божин и ћерка
Анастасија Пап, Кристина Гајтин и њен
Александар Предрагов, Снежа Карпар и
синчић Милош Калинов.
A.Б.

Тања Миноски

Јанка Обреновић

Наташа Мунћан

Борица
Стојадиновић Суру

Маја Божин

Кристина Гајтин

Снежа Карпар

ВРШАЧКА КУЛА

1919

ТРЕЋА НЕДЕЉА РАСТА НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

НИСКЕ ЦЕНЕ ВРАТИЛЕ КУПЦЕ
Цене берзанске робе после вишемесечног пада улазе у
трећу недељу с благом али приметном тенденцијом раста.
Механизам тржишта је профункционисао у моменту када су
купци коначно реаговали на ниске и по њих повољне цене,
што је за логичну последицу имало раст цене као одговор
на повећану тражњу. Промет од 345 тона робе је за 34,29%
мањи него у претходној недељи, док је финансијска вредност
прометоване робе износила 9.886.250 динара, што је за 6,04%
мање него претходне недеље.
Цена пшенице већ другу недељу заредом брани свој
претпрошлонедељни нагли скок, када се вратила на ниво од
јануара ове године, а који износи 16,20 дин./кг без ПДВ-а, с
обзиром на то да је и у недељи за нама то била актуелна тржишна цена ове робе.
Констатација од пре месец дана да се цена пшенице сасвим приближила цени
кукуруза може и ове недеље да се потврди. Међутим, за разлику од тада, разлог
приближавања цена није у паду цене пшенице, већ у расту цене кукуруза. Можда
ће то бити нов подстрек за раст цене пшенице. Да ли ће се то остварити, врло брзо
ће показати наступајући период. Кукуруз се сасвим приближио свом овогодишњем
ценовном максимуму од 16 дин./кг без ПДВ-а, пошто је у недељи за нама продаван
преко новосадске берзе по цени од 17,49 дин./кг (15,90 дин./кг без ПДВ-а). Од
претходне недеље то је раст од 1,49%. Један од разлога свакако треба потражити и
у чињеници да је у марту забележен рекорд у месечном извозу кукуруза рода 2015,
који је износио нешто преко 200.000 тона. Извоз, поновимо то још једном, јесте
највећи генератор раста промета, па и цене.
Најинтересантније протекле недеље било је на тржишту соје. Ова значајна уљарица
имала је скоро дневно присуство на новосадској берзи, а цена јој се кретала од 39,50
дин./кг без ПДВ-а на почетку недеље, преко 40 дин./кг средином периода, па до 40,50
дин./кг на самом крају недеље. Просечна недељна цена износила је 43,83 дин./кг
(39,84 дин./кг без ПДВ-а), што је раст за 2,17% од претходне недеље. Можда ће овај
ценовни опоравак бити последњи позив пољопривредницима да сеју ову културу,
која је од прошле економске године заузела треће место на сетвеним површинама
наших поља, после кукуруза и пшенице.
Горњи графикон на најбољи начин потврђује да је основна карактеристика робноберзанског трговања у последње две недеље – ценовни опоравак. Тиме је после више
од месец и по дана индексна вредност овог показатеља, поново прешла границу од
200 индексних поена.
Као и претходне, и током ове недеље ценовне промене дешавале су се само на
тржиштима кукуруза и соје. Пшеницом се трговало по истој цени као и у претходном
периоду, тј. на нивоу од 16,20 дин./кг без ПДВ-а, док су цене и кукуруза и соје отишле
нагоре. Кукуруз данас вреди 15,90 дин./кг без ПДВ-а, односно скупљи је за двадесет
до тридесет пара по килограму од претходне недеље, док је цена соје током читаве
недеље сукцесивно расла по 0,50 дин./кг, да би достигла своју актуелну цену од 40,50
дин./кг без ПДВ-а, што је за читавих 1,50 дин./кг више него претходне недеље.
Тиме је данашња вредност Продеxа од 200,77 индексних поена за 1,28 индексних
поена виша него прошлог петка.
Оцена озимих усева је изнад очекивања трговаца, са 59% добро/одлично, наспрам
петогодишњег просека за ово доба године с оценом од 42%. Временски услови су
на северној хемисфери веома повољни и пролећна сетва брзо напредује. Такође је
потражња за америчком пшеницом забележила пад, што је све заједно довело до
пада цене фјучерса на пшеницу на чикашкој берзи.
За разлику од пшенице, код кукуруза се бележио готово константни ценовни раст.
Трговци процењује да ће површине под овом житарицом бити мање од процене
УСДА, како због повољније цене соје него кукуруза тако и због тренутних временских
услова који отежавају сетву у неким деловима САД.
Пшеница с мајском испоруком прометована је у Чикагу по цени која је за 3,47%
нижа од прошлонедељне, док је цена кукуруза виша за 2,85%.
Процене да би под сојом могло бити више површина него што је америчко
министарство пољопривреде процењивало утицале су на овонедељни пад цене
фјучерса на соју и сојину сачму. Соја с мајском испоруком пала је за 0,68%, а сојина
сачма за 1,30%.
У Будимпешти се, у форинтама посматрано, цене пшенице и кукуруза нису мењале,
док су у еврима цене више за 0,52%. За разлику од америчких берзи, у Паризу
је пшеница поскупела, и то за 0,51%, а цена кукуруза је за 2,31% виша него крајем
прошле недеље.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 1, БРОЈ 6, 30. ЈУН 1975.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

УСПЕХ ВРШАЧКИХ АМАТЕРА

ТАМБУРИЦА У СРЦУ

На недавно одржаном 12. фестивалу музичких друштава
Војводине у Руми, аматерски тамбурашки оркестар Културноуметничког друштва „Жарко Зрењанин“ из Вршца освојио је
златну медаљу.
Било је једно у низу признања упућено људима који
својим тамбурицама преносе изворни банатски мелос и
старгоградске песме не само овдашњим слушаоцима и
љубитељима музике. Гостовали су они пре годину дана у
Америци.
Десеторица тамбураша, међу којима Ђока Митров,
примаш, Светислав Херић, Првослав Винћилов, свирају
заједно већ две деценије и не губе популарност.
-Иако смо сви, да тако кажем, у годинама, са радошћу
очекујемо сваки позив- кажу наши саговорници, који поред
путовања и свог редовног посла, налазе времена да активно
раде са младима у КУД „Жарко Зрењанин“.
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (15)

I КЊИГА

СТАРО ДОБА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 155, 23. АПРИЛ 1986.

ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ПРИЈАТЕЉСКОГ ГРАДА

ДЕЛЕГАЦИЈА ВРШЦА У ЗЕНИЦИ

Зеничани су у суботу 12. априла свечано обележили
четрдесет и прву годишњицу ослобођења свог града са којим
је Вршац братимљен и традиционално негује пријатељске
односе. Управо у том духу, делегација вршачке општине
присуствовала је у Зеници манифестацијама које су тамо биле
организоване поводом Дана ослобођења. Делегацију Вршца
сачиавали су: председник СО Михал Дежан, председник ОК
СКВ Коста Радак и председник ОК ССРНВ Петар Јованов.
Пријатељски односи између ових двају градова
успостављени су у највећој мери захваљујући историјским
околностима да је од 1940. до 1943. године управо
Иса Јовановић био на одговорној дужности секретара
Порајинског комитета КПЈ, за БИХ. А Вршчани су , да
подсетимо , ових дана обележили 80-годишњицу рођења
народног хероја, Исе Јовановића (Избиште 1906).
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА21, БРОЈ 337. 24. МАЈ 1996.

ДРУШТВО СРПСКО-ГРЧКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА

ГОДИШЊИЦА ПОСТОЈАЊА
У Конкордији је, крајем априла, одржана прва годишња
скупштина српско-грчког пријатељства- огранак Вршац.,
којој су присуствовали чланови и пријатељи Друштва.
Као и сваки први рођендан, и овај је био обележен
свечано. Уз програм вршачких песника и музичара о раду и
афирмацији друштва говорио је његов председник Милан
Ковачевић, који је те вечери , уједно, поново изабран на ту
дужност.
На скупу је изражено задовољство, јер се показало
у протеклом периоду да је Друштво заживелло и да је
редовно одржавало састанке и друге активности, а коа
највећи неуспех и замерку навели су што није остварено
братимљење између градоба Вршца и Трикале. То је дакле
циљ од којег нису одустали као ни од даљег ширења и
богаћења својих активности.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - Становници пре Римљана, њихове насеобине и културне
прилике - Појава Римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - Стратегијска важност и
војничка посада у Вршцу за време Римљана - Име Вршца тога времена - Крај римској владавини
Варадија
је
односно
пронађених
старина
у
својој околини најбогатија.
Југоисточно од овог места,
на 400 корака од места преко
Караша и 70 корака од друма
који води за Петровац, леже, на
ливади једној коју понекад топи
вода, рушевине старе Арцидаве,
коју је Торма 1881. открио.Она
се вуче, у облику правокута, од
севера на југ. Источна страна
његова дугачка је 187, јужна 164
корака. Од прилике у средини
сваке стране и у зидовима,
подигнутим од кречњака са
брега Килије, који су местимице
1 м. високи, налазе се 10 стопа
широки отвори за врата. Јужна
страна ове рушевине, поред
које протиче једна водена жица,
скоро је сравњена са земљом.
Преко од јужних врата, могу
се видети подземне рушевине
једне грађевине, која је имала
дужину 30 и у ширину 15
корака, и која је била подељена
на четири одељења. Ово ће
бити да су остаци преториума,
стана за војног заповедника;
и на источном бедему, баш на
северној страни врата, може
се видети темељ једне зграде у
четворокуту.
Време и рука човечија руше
ове старине. Тако су јошт пре
кратког времена са овог места
ископане знатне масе камена и
опеке 1).
У Варадији нађени су г.
1840. новци од злата, сребра и
тучи из времена цара Нерона.
Затим ту је нађена – без да се
зна право место – једна кућа,
по својој прилици купка са
три собе, а поред тога јошт
две калдрмисане улице, више

масивних зидова и парче стуба 1
м. високо 2); но ови се предмети
више не могаше изнаћи.
У Павлишу ископан је
један римски гроб, кад је г.
1864.у спахијској кући копана
леденица. Поред костура нађен
је један суд од иловаче, Terra
Sigillata (суд) и многе ствари од
гвожђа, међу њима један срп
3). 1879. нађено је, на једном
брежуљку “Илка Телека“ код
Влајковца, комађе дискоса
од тучи 4). У Шандорфу, код
Алибунара, откопан је у једном
винограду темељ зграде (по
својој прилици једне сељачке
куће) и том приликом нађени су
многи рим. новци.5).
И други „ варварски“, т.ј.
остаци који нису римски,
познати су из онога доба;
гаришта а особито гробови.
За овакве гробове знамо, сем
Вршца и онога дела старе
насеобине који је варошкој
башти окренут, а посебице
за два гроба у кући Адлера

(господска улица) г. 1861 и 1870.
6) – јошт у Варадији на подножју
брега Килије и друму који
води у Сурдук 7), у Карлсдорфу
8), Јасенови 9), Белој Цркви
10) и Дети 11). Костури, на
свима овим местима земљом
претрпани, леже опружени на
леђи и већином лицем истоку
окренути.
У гробовима налазе се
различите ствари, што је
родбина придавала мртвацима
било из пиетета или по
верозаконском обреду. Тако
се често налазе чело ногу или
поред главе мртваца судови од
иловаче, поред њих оружије
од гвожђа и иловаче; на врату
и рукама ђердани копчама од
тучи украшени; на прстима
токе, да прикопчавају одећу.
Ђердани су већином од стакла,
али су неки, нађени у адлеровом
подруму, били од ћилибара и
драга камена, што сведочи, да
је луксус јошт онога времена
доста развијен био.

1) L.Böhm: Mittheilungen d. Centr.-Com.
Wien, Jahrg.1882, S. CXX
2) Bárány A.: Temesvármegye Emléke. N.Becsk. 1848 део I, стр.10
3)Tört. És rég. Ėrtesitö, књ.VIII, стр. 48.

4) Ibidem.
5) По сопственим белешкама
6) По сопственим белешкама
7)Milleker B.: Ujabb Délmagzarorsy.
Östelepek, стр.10

8) По сопственим белешкама
9) Tört. És rég. Ėrtesitö, св. IX,стр.188.
10) Ibidem. св. IX, стр. 15-28.
11) Adattár Csanád egyhm. Multja és
jelenéhey, св.IV. под ”Detta.”
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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

DOO

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

ОДСЕК ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОДСЕК ГРАФИКЕ

Електротехника
Информациона технологија
Електронско пословање
Мултимедија

Графичко инжењерство
Графички дизајн
Веб дизајн
Примењена фотографија

ОДСЕК ЗАШТИТЕ

ОДСЕК МАШИНСТВА

Заштита од пожара
Безбедност и здравље на раду
Заштита животне средине
Цивилна заштита и спасавање
у ванредним ситуацијама

Машинство
Саобраћајно инжењерство

Enološka
stanica
Vršac
Школска 1, 21 000 Нови Сад

VRŠAČKA
PIVARA

OSNOVANA 1742

Тел: 021 48 92 511

E-mail: skola@vtsns.edu.rs

www.vtsns.edu.rs

Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

STVARNO
NAJBOLJE
Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ТРЕНЕР КОШАРКАШИЦА ВРШЦА СВИСЛАЈОН ДАНИЈЕЛА РИЗВИЋ АНАЛИЗИРАЛА ПРОТЕКЛУ СЕЗОНУ

ОДБОЈКА

ВРШЧАНИ ПРЕД
ТИТУЛОМ

КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 - БАНАТ 0: 3
(13:25,16:25,18:25)
Одбојкаши Баната налазе се пред освајањем
шампионске титуле у Првој војвођанској лиги
исток. После убедљиве победе у Клеку и кикса
Кикинде у Руми, Вршчанима су широм отворена
врата Друге савезне лиге, сами одлучују о својој
судбини у мечу против претпоследњег Срем Итона
(2).

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (М) 17. КОЛО
КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 - БАНАТ 0: 3 (13:25,16:25,18:25)
СЛОВЕН - КИКИНДА 3: 1 (25:18,16:25,25:20,25:23)
СРЕМ ИТОН 2 - БЕЧЕЈ (2) ОДЛОЖЕНО
СИРИГ - БОРАЦ (2) ОДЛОЖЕНО
МЛАДОСТ - Слободан
1. БАНАТ
40
2. КИКИНДА
38
3. СИРИГ
27
4. СЛОВЕН
24
5. МЛАДОСТ
23
6. БОРАЦ (2)
19
7. КЛЕК (2)
16
8. СРЕМ И.(2)
6
9. БЕЧЕЈ (2)
5

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (Ж) 16. КОЛО
МД ЗРЕЊАНИН 2 - ВОЛЕЈСТАРС 3: 0
(25:15,25:15,25:19)
ВОЛЕЈСТАРС - БАНАТ 0: 3 (18:25,12:25,24:26)
КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 - КИКИНДА 3: 0
(25:17,25:15,25:14)
ПРОЛЕТЕР - КРАЈИШНИК 2: 3 (20:25,25:16,25:19,24:2
6,12:15)
ХЕРЦЕГОВИНА - РАДНИЧКИ 3: 0 (25:17,25:20,25:19)
1. КЛЕК СРБИЈАШУМЕ( 2) 		
2. МД ЗРЕЊАНИН (2)		
3. РАДНИЧКИ 			
4. КИКИНДА 			
5. ХЕРЦЕГОВИНА 			
6. ЖИТИШТЕ 			
7. КРАЈИШНИК 			
8. БАНАТ 			
9. ПРОЛЕТЕР 			
10. ВОЛЕЈСТАРС 		

49
41
36
28
25
21
16
17
13
3

СТРЕЉАШТВО

ПИОНИРКЕ УЉМЕ ДРУГЕ
У ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ
У Уљми је у недељу 10. априла одржано
последње 8. коло Лиге пионира Војводине. Екипа
Стрељачког клуба “Уљма” у саставу Јелена Јованчов,
Милица Јовановић и Милица Илин освојила је
2. место у сезони 2015/16 у конкуренцији девет
клубова.Такође, Јелена Јованчов је у појединачној
конкуренцији у последњем колу освојила 2. место,
чиме је у генералном пласману на крају сезоне
заузела пету позицију.

УСПЕХ ИЗНАД ОЧЕКИВАЊА

Кошаркашице Вршца Свислајон су на изненађење добрих
познавалаца игре под обручима у Србији ове сезоне успеле да
се пласирају у завршне борбе за оба српска трофеја. Имајући
у виду да је женска екипа од некадашњег вршачког спортског
чеда дошла до статуса пасторчета, резултати девојака тренера
Данијеле Ризвић за свако су поштовање. Био је то повод
да почнемо разговор са шефом стручног штаба вршачких
кошаркашица.
Како би оценили сезону женске екипе Вршац Свислајон
са аспекта зацртаног циља пре почетка сезоне и остварених
резултата на крају?
- На почетку сезоне циљ је био опстанак у лиги што је и било
реално јер смо се касно окупили и почели припреме и без
одигране пријатељске утакмице ушли у првенство. Окосницу
тима чиниле су играчице које су предводиле тим прошле
године уз повратак на терен пар Вршчанки чији је допринос
био значајан. Током сезоне успели смо победимо у неколико
тешких и неизвесних утакмица чиме је цео колектив добио
на самопоуздању, а самим тим и амбиције су порасле. Корак
по корак, заслужено смо се нашли међу 4 најбоље екипе у
држави, играли полуфинале Купа Милана Циге Васојевића и
полуфинале плеј офа што је феноменалан резултат. Драго ми је
што нисмо разочарали људе у Вршцу који подржавају и долазе
да гледају женску кошарку и хвала им на свој подршци коју су
нам пружили.
Оцена квалитета домаће женске Прве лиге, које екипе и које
играчице у лиги су обележиле сезону?
Евидентно је да квалитет није на завидном нивоу, али
првенство је било уједначено, екипе су се смењивале на

ШКОЛИЦА КОШАРКЕ ПОСЛЕ
8 ГОДИНА ПАУЗЕ
Поред обавеза у првенству Данијела Ризвић
и Марина мандић стизале су и да воде Школицу
кошарке. И на том плану је наша саговорница
задовољна урађеним ове сезоне.
- Вршац је увек био град кошарке, али због
разних околности 8 година није било уписа за
девојчице у школу кошарке. Дошли смо на идеју
да то покренемо, уз подршку медија и захваљујући
промоцијама које смо радили по основним школама
у Вршцу, интересовање је добро. У школици
кошарке има двадесетак девојчица узраста од
8 до 14 година. Све девојчице овог узраста су
добродошле и користим прилику да их позовем да
нам се придруже.

позицијама у врху табеле и било је неизвесно до самог
краја. Једина екипа која се издвојила је Радивој Кораћ, која у
регуларном делу сезоне није имала ни један пораз. Ми смо
обележили сезону као екипа са најмање играчица на клупи
и у ротацији и поред свих проблема показали смо карактер,
позитивну енергију, посвећеност тренинзима, мотивацију на
утакмицама и уз одличну атмосферу направили резултат коме
се нико није надао. Екипа са просеком старости играчица од 17
година, која је освојила Куп Милана Циге Васојевића и играла
финале плеј офа је Црвена Звезда , а традиционално на врху
табеле пар година уназад је Врбас.Поред играчица које су по
статистичким параметрима обележиле сезону мени је за око
запало неколико талентованих младих играчица које обећавају .
Како си задовољна појединачним учинком искуснијих
играчица Вршца Свислајон, а како напретком млађих?
Могу бити само презадовољна и поносна на цео тим Вршца
Свислајон јер оне нису само кошаркашице већ поседују и сјајне
људске квалитете. Свака играчица је максимално искористила
своју минутажу, уз предан рад и ангажовање на тренинзима
и утакмицама, чиме је њихов индивидуални напредак дошао
до изражаја. Искуство Марине Мандић и Јелене Бабић,
капитенска улога Инес Ћорде, доминација под кошем Жаклине
Јанковић, борбеност Иване Јовановић, шут Анђеле Радовић,
па значајне улоге млађих играчица почев од Нађе Ћорде,
Драгане Стјепановић, Иване Петроман, Анђеле Ратковић до Инес
Бошњић,све оне чине Тим који је живео и радио по начелу све за
једну и једна за све. Ове девојке заслужују све похвале.

ВРШАЧКИ РУКОМЕТАШИ ДЕКЛАСИРАЛИ КЉАЈИЋЕВО И УЧВРСТИЛИ СЕ У ВРХУ ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

КРУПНИМ КОРАЦИМА КА ВОЈВОЂАНСКОЈ ЕЛИТИ
МЛАДОСТ - КЉАЈИЋЕВО 37:20 (19:9)

Рукометаши Младости остварили су најубедљивији тријумф
у 19. колу Друге војвођанске лиге, учврстили се у врху табеле
и дошли на само бод заостатка за водећим Сремом из Сремске
Митровице. Вршчанима су протеклог викенда сви резултати
конкурената ишли на руку, јер су и водећи Срем, као и пратиоци
новосадска Славија и Сивац, претпрели поразе. На тај начин је
Младост стекла пет бодова предности у односу на конкуренте за
друго место које води у виши ранг, али и задржала велике шансе
да се до краја бори за титулу првака.
У утакмици против Кљајићева изабраници Бориса Каракаша
решили су питање победника још у уводним минутима када
су серијом 7:0, гостима одузели сваку наду да могу направе

изненађење. Вршчане је предводио голгетерски надахнути
Игор Костић који је са 8 погодака био најефикаснији играч
меча. Раковић је постигао 6, Максимовић 5 голова, сви играчи
су се уписали у листу стрелаца па чак и голман Петровић
који је реализовао седмерац. У наредном колу Вршчане
чека испит сезоне, велики дерби две првопласиране екипе у
Сремској Митровици. Сремци су уздрмани поразом у Беочину,
Младосташи осокољени серијом добрих резултата.

ДРУГА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР 19. КОЛО

ТЕШКИ ПОРАЗИ СЛАВИЈЕ И СИВЦА
Нова Пазова - Сивац 43:29, Војвода Степа Славија 27:19, Беочин - Срем 31:30, Црвенка (2) Раднички (ЈТ) 39:32, Хајдук - Потисје Плетекс 30:36,
Младост ТСК - Раднички (Ш) 21:22
Табела: 1. Срем 31, 2. Младост (ВШ) 30, 3. Славија
25, 4. Сивац 25, 5. Младост ТСК 24, 6. Нова Пазова
21, 7. Раднички (Ш) 18, 8. Потисје Плетекс 17, 9.
Беочин 16, 10. Војвода Степа 15, 11. Кљајићево 12,
12. Раднички (ЈТ) 11, 13. Црвенка (2) 11, 14. Хајдук 10
бодова.

Добра форма: Игор Костић (РК Младост)
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 20. КОЛО

ВРШАЦ СА ЧЕТИРИ БОДА ИЗ ДВА КОЛА НА СИГУРНОМ ПУТУ КА ОПСТАНКУ

САРАЈЛИНОВА ГОЛГЕТЕРСКА СЕРИЈА
ВРШАЦ - ЖЕЛЕЗНИЧАР (П) 3:1 (1:0)

Фудбалери Вршца су после освајања
великог бода у Сремској Митровици
приредили још једно пријатно изненађење
својим навијачима. У 21. колу су савладали
одличну екипу Железничара из Панчева
уз нове голгетерске мајсторије откровења
пролећног дела првенства Војкана Сарајлина.
Серију голова изабраника тренера Стефанова
започео је капитен Белић, после асистенције
бека Станкова. Искусни интернационалац
савршено је прихватио лопту у казненом
простору ривала и спектакуларним волеј
ударцем сместио лопту у супротан угао
за вођство Вршца. У наставку је на сцену
ступио Сарајлин. Најпре је крунисао одличну
акцију читавог везног реда у 65. минуту, а
десет минута касније искористио је луцидно
проигравање Станкова и оверио победу
свог тима. Панчевци су се представили као
одлично укомпонован састав који на Градски
стадион није дошао да се брани. Најбољу
прилику за госте пропустио је Ковачевић у 15.
минуту, голман Вршчана Лучић врхунски је
реаговао. Једини гол за Железничар постигао
Спасковски у надокнади времена. Захукталом

Вршцу су у ванредном кол,у ишли на руку и
резултати ривала у борби за опстанак, поразе
су претрпели Банат и Борац, док је само
Долина успела да откине бод лидеру Оџацима.
У наредном колу у Падини игра се дерби
зачеља Вршчани са пуно оптимизма путују на
мегдан Долини.
фото: Б.Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
21. КОЛО
Раднички (СМ) - Раднички (НП) 3 : 0,
Вршац - Железничар 3 : 1,
Бачка 1901 - Борац (С) 3 : 1,
Омладинац - Раднички (Ш) 2 : 0,
ТСЦ - Банат 1 : 0,
Сента - Дунав 0 : 0,
Долина - Оџаци 2 : 2,
Цемент - Слога 2 : 0.
Победа императив: Данило Белић (ФК Вршац)

ВЕЛИКИ КОРАК ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА КА СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ

ЕВРОГОЛ СТАНКОВИЋА

Важни бодови: Александар Станковић (ОФК
Вршац јунајтед)

ФУТСАЛ
У ВЕЛИКОМ ДЕРБИЈУ У ВРБАСУ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ОДЛУЧЕН НОВИ ШАМПИОН ДРУГЕ
ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРБАШАНИ ЛЕТЕ КА СУПЕРЛИГИ
ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН - ФОРУМ 5:2 (3:1)

У правој бразилској атмосфери у дворани Центра за физичку културу
“Драго Јововић” у Врбасу, екипа Летећи Холанђанин највероватније
је обезбедила недостижну предност у борби за прво место и пласман
у Суперлигу Србије у односу на свог јединог озбиљног пратиоца. У
директном окршају два претендента на титулу Врбашани су савладали
вршачки Форум и стекли великих осам бодова предности четири кола
пре краја првенства. Питање победника било је практично решено већ
до одласка на одмор када су домаћи повели са 3:0, казнивши при том
ривала за две велике неискоришћене шансе. Најбољи играч Форума
Денис Инајетовић сам је излазио пред голмана Јуровића у два наврата, али
није успео се упише у листу стрелаца. На крају је изабраницима тренера
Ненада Варађана остало само да спортски честитају ривалу и да се окрену
припреми меча наредног кола који играју у новосадском СПЕНС-у против
Тврђаве, у суботу од 18 часова.
Резултати 14. кола: Викинг - Тврђава 1:2, Танго - Хајдук 3:3, Телеп - Апа
Футсал 0:3, Кикинда - Србобран 3:2
Табела: 1. Летећи Холанђанин 40 бодова, 2. Форум 32, 3. Апа Футсал 26,
4. Тврђава 23, 5. Хајдук 19, 6. Танго 15, 7. Викинг 15, 8. Телеп 10, 9. Кикинда 9,
10. Србобран 8 бодова.

Раднички (НП) - Слога 		
Оџаци - Цемент			
Дунав - Долина			
Банат - Сента			
Раднички (Ш) - ТСЦ		
Борац (С) - Омладинац		
Железничар - Бачка 1901		
Раднички (СМ) - Вршац		

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

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13 4 3
10 5 5
9 65
8 84
8 75
7 94
7 85
8 39
7 58
6 77
5 10 5
5 87
5 3 12
3 89
3 6 11
4 79

43
35
33
32
31
30
29
27
26
25
25
23
18
17
15
13

БАНАТСКА ЗОНА 20. КОЛО
ЖАК - Пролетер (БК) 		
Вршац јунајтед - Јединство (НБ)
Раднички (К) - Слобода		
Славиа - Слога			
Будућност - Младост (Л) 		
Козара - Црвена звезда (РС)
Раднички (С) - Раднички З.		
Полет - Јединство (БК) 		

0:2
2:1
1:3
1:0
5:0
2:0
1:1
0:3

Табела:

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ЈЕДИНСТВО (НБ) 2:1 (1:0)
Фудбалери Вршац јунајтеда заслужено су
освојили важне бодове у борби за опстанак,
после ангажоване и пожртвоване игре у
читавом току меча. Домаћи су од првог минута
загосподарили тереном и стрпљиво, уз велику
теренску иницијативу и предност у поседу
лопте, стварали прилике. Прву је већ у 5. минуту
иницирао офанзивни везиста Станковић, после
чијег центаршута је Јовановић погодио пречку,
одбијену лопту прихватио бек Бељин, а његов
шут је изванредно одбранио голман Бечејаца
Јенеи. Ипак,у финишу првог полувремена
чувару мреже гостију није било спаса, Станковић
се изборио за простор, топовски шутирао са
двадесетак метара у рашље и постигао еврогол.
Исти играч је и решио питање победника када је
у 51. минуту на другој стативи одлично реаговао
на центаршут Моторова. Била је ово једна од
бољих партија капитена Вршац јунајтеда ове
сезоне па га је публика по изласку са терена
у 79. минуту заслужено наградила аплаузом.
У последњих пет минута играчи Јединства су
искористили опуштање домаћих, и захваљујући
агилном резервисти Саболчу дошли до почасног
поготка.
фото: Б.Ј.
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ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 17. КОЛО

ЛИДЕР “ПОТОНУО” У КАРАШ
КАРАШ (Ј) - ЈЕДИНСТВО (В) 4:3

Влајковчани су у ефикасном
мечу у Јасенову поражени од
Караша и препустили лидерску
позицију Војводини из Селеуша.
У наредном колу у Влајковцу
је велики дерби, дуел две
прволасиране екипе. Меч се
игра у недељу са почетком у
16:30 часова.
Резултати 17. кола: Банат
(Иланџа) - Хајдучица 1:1, Борац
(В. Средиште) - Ратар (Крушчица)
0:1, Караш (Куштиљ) - Дунав
(Б. Паланка) 1:0, Војводина (Ц.
Црква) - Шевац 4:0, Војводина
(Селеуш) - Борац (В. Гај) 4:1,
Потпорањ - Партизан (Кајтасово)
3:1.

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА

РАДНИЧКОМ ДЕРБИ ПОЧАСТИ
РАДНИЧКИ 1927 (ВРШАЦ) - ВИНОГРАДАР
(ГУДУРИЦА) 2:1 (1:0)

Фудбалери Радничког су пред 300 љубитеља фудбала
на Градском стадиону направили велики корак ка титули у
Општинској лиги Вршац - Бела Црква савладавши у дербију сезоне
Гудуричане, чиме су стекли три бода предности и остварили бољи
међусобни скор. Изабраници тренера Ненада Ћосића славили су
головима Танасијевића у 15. и Радака у 75. минуту, док је стрелац
за Виноградар био Вучковић у 67. минуту из једанаестерца. Гости
су меч завршили са девет играча, “поцрвенели” су Ристевски и
Живковић, а победа Радничког могла је бити и убедљивија да је
Немања Петровић у 71. минуту искористио најстрожу казну.
Градски стадион, гледалаца 300, судија Игор Андрејић (Бела
Црква), стрелци: Танасијевић 15, Радак 75. за Раднички, Вучковић
67. за Виноградар, црвени картони: Ристевски, Живковић
(Виноградар)
РАДНИЧКИ 1927: Зеленков, Вукашиновић, Шићаров, Табић,
Чапрић, Радак (од 90. Лазевски), Анђелковић, Рајин, Танасијевић (од
67. Чехаја), Србулов, Петровић
ВИНОГРАДАР: Врекић, Павловски (од 83. Јерковић), Ристевски,
Богдановски, Петровски, Фехер (од 56. Митић), Петровић (од 46.
Живковић), Гужвица, Батинић, Вучковић, Божић

1 Раднички Зрењанин 20
2 Козара
20
3 Јединство (БК) 20
4 Раднички (С) 20
5 Будућност
20
6 Јединство (НБ) 20
7 Пролетер (БК) 20
8 Слобода
20
9 Слога
20
10 Славиа
20
11 Вршац Јунајтед 20
12 Раднички (К) 20
13 Црвена звезда (РС) 20
14 ЖАК (-1)
20
15 Младост (Л) 20
16 Полет
20

17 1 2
14 4 2
11 2 7
10 3 7
10 2 8
938
857
9 1 10
9 1 10
749
7 3 10
6 4 10
7 0 13
6 3 11
6 1 13
5 1 14

52
46
35
33
32
30
29
28
28
25
24
22
21
20
19
16

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 20. КОЛО
Партизан (У) - Слога (БНС)
Црвена звезда - Младост (В)
Вултурул - Будућност (А) 		
Владимировац - Динамо 1945
БАК - Младост (О)		
Војводина - Јединство Стевић
Партизан (Г) - Југославија		

1:2
4:1
1:0
0 : 10
0:3
4:1
1:1

Табела:
1 Динамо 1945 19
2 Младост (О) 19
3 Слога (БНС)
19
4 Војводина
19
5 Будућност (А) 19
6 Вултурул
19
7 БАК		
19
8 Црвена звезда 19
9 Борац (С)
18
10 Јединство С. 18
11 Партизан (У) 18
12 Младост (В) 19
13 Југославија 18
14 Владимировац 19
15 Партизан (Г) (-1)18

17 2 053
14 2 3 44
13 2 4 41
11 4 4 37
10 3 6 33
9 3 7 30
7 5 7 26
8 2 9 26
6 5 7 23
5 4 9 19
6 0 12 18
5 2 12 17
5 1 12 16
2 3 14 9
1 4 13 6

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА
ЦРКВА 8. КОЛО
Раднички 1927 - Виноградар
Јединство - Хајдук		
Банат - Победа			
Табела:
1 Раднички 1927 Вршац 7 6 1 0 19
2 Виноградар 7 5 1 1 16
3 Банат		
7 4 1 2 13
4 Хајдук
7 4 0 3 12
5 Омладинац
6204 6
6 Јединство
7106 3
7 Победа
7016 1

2:1
0:3
1:0
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