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Сузана Пронић, Кристина Томић, Никола
Драгодан, Марко Рашић и Марко Тимарац
из Вршца су омладинци који су одвојили
део једног свог поподнева и покушали
да малим знаком пажње улепшају дан
неким својим суграђанима. Они су најпре
у Влајковцу посетили петочлану породицу
Јонаш у чијем дому родитељи Кристина
и Иштван од социјалне помоћи подижу
3 ћерке, Јовану ученицу завршне године
средње пољопривредне школе у Вршцу и
близнакиње Јелену и Јасмину које похађају
седми разред ОШ „Бранко Радичевић“ у
Уљми. Вршачки омладинци који су боравили
у посети Јонашевима су са још својих другара
прикупили средства и прибавили комплетан
школски прибор са торбама за њихове ћерке.
Кристина, Иштван, Јована, Јелена и Јасмина
нису крили задовољство и захвалност за
ово дело. Јелена и Јасмина рођене су са
тешким оштећењем вида и тек касније
захваљујући хирушким интервенцијама
оне сада могу редовно да прате наставу и
обављају животне активности. Све ово је
додатно отежавало борбу породице Јонаш,
а у сусрет су им изашли суграђани добре
воље као и месна заједница Влајковац, који
су помогли одлазак девојчица на операцију.
У претходном периоду захваљујући

МАЛО ДОБРЕ ВОЉЕ И МАЛО ОДВОЈЕНОГ ВРЕМЕНA НЕКАДА СУ ДОВОЉНИ ДА НЕКОГА УСРЕЋЕ

ХУМАНИ ВРШЧАНИ

локалној самоуправи града Вршца њима су
обезбеђене и нове наочаре моје су им биле
неопходне.
По завршетку посете Влајковцу, а у
сусрет међународном дану старих који се

обележава 1. октобра, Сузана, Кристина,
Никола и два Марка обишли су најстаријег
становника геронтолошког центра у Вршцу
др. Здравка Сантића, редовног професора
универзитета у пензији који већ 12 година

своје треће доба проводи у овој установи. У
овом геронтолошком центру становницима
не мањака ничега али су омладинци као знак
пажње чика Здравку однели, воће, сокове и
кекс. Они су провели део поподнева дружећи
се са чика Здравком и његовом цимерком
бака Загом. Такво дружење би увек могло
да потраје када човек са таквим животним
искуством то жели да пренесе младима па
су између осталог успели да сазнају и да је
Електротехнички факултет у Сарајеву, где је
др. Сантић био редован професор, још далеке
1973. међу првима у овом делу Европе имао
смер за информатику. Вршачки омладинци
су најавили да ће са својим друштвом и у
будућности организовати овакве и сличне
акције и апеловали су на своје суграђане као
и на све младе у нашој земљи да одвоје мало
свог времена и покушају некоме да подаре
осмех на лицу.

Извор: Јужни Банат

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ СРЕДСТВА ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ САКУПЉАЊА ОТПАДНОГ ТЕКСТИЛА ДОНИРАО ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

ЕКСКУРЗИЈА ПОКЛОН ЂАЦИМА

Хуманитарна акција сакупљања отпадног
текстила коју је организовао ЈКП “Други
октобар” финализована је одласком на
једнодневну екскурзију ученика школе „Јелена
Варјашки“. Деца су у пратњи пратиоца и
наставника отишли на једнодневну екскурзију
у Београд и том приликом посетили Зоолошки
врт, Природњачки музеј у коме су обишли
изложбу метеора, Дино парк, где су видели
експонате диносауруса у природној величини.
За крај је била организована шетња по
Калемегдану и обилазак видиковца са којег се
шири предиван поглед на ушће Саве у Дунав и
Нови Београд.
Ученици су, у поподневним часовима,
задовољни и пуни утисака кренули кући.
Нарочито су била одушевљена она деца којима
је ово била прва посета нашој престоници.
Наставници овог колектива се нарочито
захваљују пратиоцима који су допринели да
ова екскурзија прође лепо и успешно.
Акција прикупљања текстила за рециклажу
коју је организовало ЈКП „Други октобар“,
заинтересовала је и укључила велики број
суграђана. Сва прикупљена средства од
продаје текстила донирана су Школи за

основно и средње образовање „Јелена
Варјашки“ која су искоришћена за једнодневну
дечју екскурзију.
- Акција је дала добар резултат, по
мом сазнању сакупљено је око три тоне
текстилног отпада, људи из Другог октобра
су својим хуманим гестом помогли велики
број ученика и ја им у име школе, у име
свих ђака и родитеља који су обишли

Београд и дошли весели и раздрагани кући,
неизмерно захваљујем. Било је укупно 68
деце, неки су били са својим родитељима
или пратиоцима и један број наставника.
Све је било у најбољем реду, чак је Други
октобар донирао и ужину за ученике,
што је исто тако помогло родитеље. Није
било никаквих инцидената ни у одласку
ни у повратку. Око пола девет су кренули

и Вршца вратили се око 17 часова, рекао
је Душан Милић, директор ШОСО “Јелена
Варјашки.
-Захваљујемо се свима који су узели учешће
у овој хуманитарној акцији и на тај начин
реализовали успешну сарадњу са школом
„Јелена Варјашки“ и помоћ деци са сметњама
у развоју. Настављамо са здравим и хуманим
навикама , кажу у ЈКП „Други октобар“.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ВРШЦУ ОРГАНИЗОВАНА

АКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА ПОВОДОМ “СВЕТСКОГ ДАНА СРЦА”

Светски дан срца је акција која се
обележава у склопу обележавања
значајних датума по календару
здравља. Превенција је значајни
сегмент у области и свих локалних
самоуправа које своје лекарске
капацитете усмеравају на очувању
здравља становништва.
- Врло је важно да сви
становници контролишу своје
здравствено стање на одређени
временски период, али због
темпа и стилова живота који наши
људи воде често нису у прилици.
Овакве манифестације, овакве
акције су нешто што је нашим
суграђанима доступно и стављено
на располагање управо са тим
циљем. У сваку од оваквих акција
укључује се велики број наших
суграђана где они на једном месту
могу да провере и ураде одређене
здравствене прегледе без чекања
и заказивања, истакла је Татјана
Николић, члан Градског већа за
здравство и социјална питања.
Када су у питању европске

препоруке оне се углавном везују
за процену кардио васкуларног
ризика свих особа које имају више
од 40 година, јер свака процена
десетогодишњег ризика болести
срца и крвних судова која је
веће од 5% сматра се високом и
захтева промену начина живота на
првом месту, а потом је потребно
и лечење. Како би срце радило
без проблема, пре свега важно
је оставити пушење и хранити се
намерницама које садрже што
мањи проценат засићених масти.
Битно је да крвни притисак буде
под контролом и да буде мањи
од 140/ 90 мм живиног стуба.
Неопходне су редовне физичке
активности, отприлике 150 минута
недељно посветити вежбању.
Треба имати на уму да је пожељно
да особа има индекс телесне масе
мање од 25 и као да обим струка
код жене треба да буде мањи од 80
цм а код мушкарца мањи од 94 цм.
- У контакту смо са нашим
институцијама а првенствено

У ВРШЦУ ОДРЖАН СТРУЧНИ
СКУП ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

са Институтом јавног здравља
„Батут“, позната докторка Каталина
Мицковски износи тврдње да су од
болести срца и крвних судова у току
2016. године у Србији умрле 52.102
особе. Превремена смртност од
срчаног фактора износила је 21
на 100.000 становника што значи
да је од 4.430 умрлих особа од
последица инфаркта њих 1.200,
или 30 %, није доживело 64 годину,
наглашава Николићева.
У нашој земљи особе мушког
пола су под већим ризиком од
обољевања од ове групе болести у
односу на жене, а када је у питању

она категорија до 64 године
мушкарци су два и по пута више
угрожени у односу на жене. У
- Управо су ови разлози
значајни чиниоци да и ми као
локална самоуправа одговорно
бринемо о здрављу наших
суграђана, и осим у периодима
када су они болесни јављају се
свом изабраном лекару због
лечења и терапије, обезбедимо да
се превенција спроводи на начин
како је то Законом регулисано и да
им омогућимо доступност оваквих
услуга, закључила је Татјана
Николић.

Састанак педијатријске секције
Српског
лекарског
друштва
и Интерсекцијског актва за
интензивну негу и терапију у
педијатрији одржан је у Вршцу.
Састанику су присуствовали лекари
вршачке Опште болице, као и бројни
лекари из наше земље. Теме су
биле: Конгенитална дијафрагмална
хернија Боцхдалек, о чему је
говорила прим.др Вида Павловић
из вршачке Службе за педијатрију у
Општој болници Вршац, као и борба
против нозокомијалних инфекција,
нови ставоби за примену крвних
деривата код критично оболеле
деце и сепса у педијатрији. У име
града Вршца, скупу који је одржан
у Конгресно музичкој дворани
Центра Миленијум, присуствовала
је чланица Градског већа Татјана
Николић.

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

СУБНОР града Вршца и локална
самоуправа, у присуству бројих
гостију, слободољубивих суграђана
и патриотских организација Града
Вршца, организовали су Свечану
академију поводом 73. годишњице
ослобођења Вршца од фашистичке
окупације у Другом светском рату.
Прусутне
госте
поздравио
је
председник
СУБНОР-а
Вршац Драгољуб Ђорђевић, и
градоначелница
Вршца
Драгана
Митровић.
Градоначелница се
захвалила
СУБНОРУ на томе што чини све да
се овај, али и други важни датуми не
забораве, као и бројне жртве ратова
који су дали своје животе за слободу .
- У жељи да више никада на
поросторима наше и других земаља
не буде ратних дејстава, честитам
вам Дан ослобођења, рекла је између
осталог у свом поздравнм говору,
градоначелница Вршца, Драгана
Митровић.
Добитници
овогодишње
Октобарске награде града Вршца су
колектив Хемијско-медицинске школе
и Вршчанка и српска кошаркашака
репрезентативка Тамара Радочај.

ПОВОДОМ 130 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
ПРВОГ СРПСКОГ ВЕЛЕМАЈСТОРА

ШАХОВСКА
ТРИБИНА И
ИЗЛОЖБА У
ЧАСТ БОРЕ
КОСТИЋА

Удружење грађана за неговање
шаховске традиције Вршац у
сарадњи са Градским музејом
Вршац
организовало
је
у
понедељак у згради „Конкордије“
шаховску трибину и изложбу,
поводом навршавања 130 година
од рођења Боре Костића, првог
српског велемајстора.

Академији
су
присустовали
представници Руске Федерације и
Војске Србије, а свој рад о слободи
је прочитала је ученица четвртог
разреда основне школе, Тара
Живковић.
Такође и овогодишњу прославу

Дана ослобођења красиле су нумере
у извођењу Градског хора АС.
По завршетку свечаности у
Градској кући, положени су венци на
Спомен костурницу ослободицима, на
Градском гробљу.

СВЕЧАНОСТ У ВРШАЧКОМ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

“2. ОКТОБАР” ОБЕЛЕЖИО
53. РОЂЕНДАН

У ресторану “Арена” обележен је 2.
октобар, рођендан Јавног комуналног
предузећа које је прославило 53
године од оснивања. Свечаности
су присуствоали градоначелница
Драгана
Митровић,
председник
скупштине града Ненад Барош,
председник
Надзорног
одбора
“2. октобра” Иван Грујин, чланови
Градског већа, Надзорног одбора,
запослени у предузећу, као и бројни
гости. Директор ЈКП “2. октобар”
Небојша Перић са задовољством је
рекао да се нису обистиниле црне
слутње које су постојале приликом
његовог доласка у предузеће.
- Сведоци сте да предузеће послује
онако како треба, да се редовно плате
исплаћују, да су све делатности ради
којих је ово предузеће основано
у пуној функцији да чак радимо на
њиховом унапређењу. Тренутно смо
у процесу занављања свима добро
знане
застареле
механизације,
наравно ту су и инвестиције као што
је завршетак постројења за прераду
пијаће воде у Павлишу. Управо тамо
је у петак, суботу вода протекла тамо
кроз опрему, тренутно се ради на
одређеним анализама и тестирањима.
Ту су и одређени пројекти које ћемо
радити у будућности, пречишћавање
отпадних вода, замена азбестних
цеви,
завршетак
канализационе
мреже... Ипак, највећи потенцијал
предузећа „2. октобар“ су људи. Сви
ми заједно стварамо и креирамо
пословну политику и ту су они који
ту пословну политику спроводе и
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реализују на делу. Наш циљ је да као
предузеће будемо барем раме уз раме
кад су у питању најбоља предузећа у
свакој делатности које ово предузеће
обавља и надам се и сигуран сам
да смо на добром путу, рекао је у
обраћању директор Перић.
Градоначелница Драгана Митровић
је честитајући запосленима у ЈКП
“2. октобар” дан предузећа истакла
скромност директора Перића који
није поменуо велику битку за очување
радних места.
- Директор Перић је био део
тима који се борио за очување
свих радних места у предузећу и
ја му честитам на том успеху. Били
смо у проблему јер смо морали да
донесемо одлуку о максималном
броју
запослених
у
јавним

предузећима и пред отпуштањем
великог броја људи. Међутим, уз
помоћ Владе Републике Србије која
је одлично разумела потребе наше
локалне самоуправе, успели смо да
задржимо све запослене, не само
у Јавном комуналном предузећу
већ и у градској управи и осталим
јавним предузећима, нагласила је
градоначелница.
Директор Перић је на крају
истакао да за рад предузећа није
битно ко одакле потиче него је битно
какве су нам намере, и да мисли да
су намере људи који десет месеци
воде “2. октобар”, најбоље. О томе
сведоче бројни примери друштвено одговорног понашања: изградња шест
нових дечјих игралишта , изградња
теретане на отвореном...

- Два су повода за овај
догађај. Један је 130 година од
рођења Боре Костића, а други
десетогодишњица
подизања
споменика који представља трајно
обележје, сећање на човека који је
у шаху стигао до највећих висина
– рекао је Драган Гавриловић из
Удружења грађана за неговање
шаховске традиције Вршац и додао
да је Вршац у свету шаха познат
као један од свега три града који
су се спомеником одужили својим
шахистима.
- За Бору је наша Земаљска кугла
била мала, обишао ју је неколико
пута током свог живота – рекао
је Драган Крагић, председник
Удружења грађана за неговање
шаховске традиције Вршац, који
је одржао занимљиво предавање
и презентацију којом је публици
покушао и графички да дочара
динамична
кретања
великог
шахисте.
Удружење грађана за неговање
шаховске
традиције
Вршац
основано је пре годину дана
са циљем да подржи чување
шаховске традиције у граду.
Како Крагић истиче, један од
најважнијих задатака удружења је
обнова шаховских меморијала, а
ту је и велика жеља за оснивањем
музеја посвећеног шаху и Бори
Костићу.
Трибину у згради „Конкордије“
пратила је и изложба Градског
музеја Вршац о животу и делу
Боре Костића, коју је приредила
кустоскиња историчарка Ивана
Ранимиров. На трибини је говорио
и вршачки шахиста Бошко Ђонин, а
једну од најлепших чика Бориних
партија демонстрирао је његов
некадашњи саиграч у екипи Уљме,
Зоран Попов.
Т.С.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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У ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ИЗ ВРШЦА УСПЕШНО ОКОНЧАН ПРОЈЕКАТ ‘’ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ РОМА - ШИРЕЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ВЕЋИ
ОБУХВАТ И СМАЊЕЊЕ ОСИПАЊА У ОБРАЗОВАЊУ

ШКОЛА У ЗАЈЕДНИЦИ – ЗАЈЕДНИЦА У ШКОЛИ
Поводом успешно окончаног пројекта
под називом ‘’Предшколско и основно
образовање Рома - ширење могућности
за већи обухват и смањење осипања у
образовању’’ у Високој школи струковних
студија за образовање васпитача “Михаило
Палов” 27. септембра одржана је друга од
три конференције под називом „Школа
у заједници – заједница у школи“. Поред
студената и професора Високе школе,
конференцији су присуствовали и уважени
гости: Јелена Јовановић, заменица
председника Националног савета ромске
националне мањине и посланица у
Скупштини АП Војводине; Пава Новаков,
председница Савета за интеграцију
Рома у Војводини; Татјана Николић,
чланица Градског већа за здравство и
социјалну заштиту Града Вршца; Богдан
Раду, директор Канцеларије за инклузију
Рома из Жабља; Ива Кљакић, извршна
директорка Агроинвест фондације Србија
и Марко Стојановић, менаџер пројекта.
Двогодишњи пројекат финансирала
је Европска делегација, а подржало
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Републике
Србије. Имплементиран је од стране
конзорцијума следећих организација:
WОРЛД ВИСИОН из Аустрије, Агроинвест
фондација из Београда, Западнобалкански
институт
из
Београда,
Културноинформативни центар Пралипе из Пирота
и Висока школа струковних студија за
васпитаче из Вршца.
Општи циљ пројекта је да допринесе

бољој социјалној инклузији Рома, кроз
диверзификоване услуге у заједници за
децу и њихове породице, и смањењу
незапослености и сиромаштва међу
ромском популацијом. Специфичан циљ
пројекта је да повећа партиципацију и
обухват ромске деце предшколским и
основношколским образовањем, смањи
проценат
превременог
напуштања
школовања, кроз увођење мера подршке
деци и њиховим родитељима, и унапреди
интерсекторску сарадњу.
Пројектне активности биле су
усмерене како на рад са децом и њиховим
родитељима, тако и на унапређење
квалитета рада наставног особља које
ради са децом из социјално депривираних
средина, методику и приступ ромској деци
у образовном систему, имплементацију
механизама за прикупљање података,
праћење
и
рано
упозоравање,
промовисање добре праксе међу
доносиоцима одлука на националном
нивоу. Циљне групе и корисници пројекта
су ромска деца и њихове породице из Беле
Паланке, Књажевца и Прокупља.
Поред професора, у пројекту је
учествовало и десет студената Високе
школе који наставу похађају на ромском
језику и који су током свог студијског
боравка у три поменуте општине на
југу Србије обавили стручну праксу у
предшколским установама и ромским
насељима. Студенти су на конференцији
говорили о својим искуствима на пракси,
после чега им је менаџер пројекта, Марко

Стојановић, уручио пригодне поклоне –
рачунаре.
Пројекат је изнедрио и Приручник
за васпитаче под називом Инклузивна и
интеркултурална димензија предшколског
васпитања који је двојезичан, српскоромски, а намењен је васпитачима,
педагошким асистентима и стручним
сарадницима у предшколским установама.
Основна сврха овог приручника је да
ојача компетенције и помогне у раду како
едукаторима који су ромски говорници,

да помогну ромској деци да се боље
адаптирају на социјалну средину у којој
се активности одвијају на српском језику,
тако и оним васпитачима који не говоре
ромски, да приближе ромски језик, обичаје
и културу свој деци и да на тај начин смање
етничку дистанцу и превенирају настанак
друштвених предрасуда према Ромима.
О приручнику су говориле ауторке,
професорке Високе школе, др Марија
Александровић и др Славица Коматина.

НАЈВЕЋИ РЕГИОНАЛНИ АЈ-ТИ ДОГАЂАЈ

ОДРЖАН ТРЕЋИ „ЗНАМ ДА МОЖЕМО“
Фото: startit.rs

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-36/2017-05
Алибунар, 02.10.2017.године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/641-233
АЈ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Најзначајнији
регионални
ајти догађај године, трећи сусрет
под називом „Знам да можемо“, у
организацији „Стартита“, одржан је
прошле среде пред пуном салом
Дома омладине у Београду. Догађај
су уживо преносили сви „Стартит
центри“ у Србији, па тако и „Стартит“
у Вршцу.
„Знам да можемо“ је догађај на
ком се традиционално подвлачи
црта резултата из области ај-ти
индустрије у земљи, представљају
се најуспешнији домаћи пројекти и
најављују новине које ће обележити
наредну годину. Циљ „Знам да
можемо“ кампање је промоција бржег
развоја технолошког предузетништва
у Србији и указивања на прилике за
младе у ај-ти индустији.
Организатори су истакли да се
потенцијал ај-ти и стартап сцене
у Србији и ове године потврдио
чињеницом да је ај-ти најздравија
привредна грана са извозом који се од
2011. увећао чак шест пута, као и да је
протекла година била веома успешна
када су у питању инвестиције у домаћи
стартап. Нагласили су да је Србија у
протеклој години напредовала и по
питању информатичког образовања,
те да је основцима уведен обавезан
предмет информатике, да су у 13

гимназија основана специјализована
рачунарска одељена, као и да су
установљени први Data Science
смерови на једном државном и
једном приватном факултету.
У претходне две године, вођен
идејом развоја ај-ти индустрије,
„Стартит“ је отворио 8 центара у
Србији како би подстакао развој ове
индустрије и у мањим местима. На
овом догађају, најављено је и даље
ширење „Стартит“ простора у земљи,
те ће у наредном периоду уследити
отварање центара у Крагујевцу и
Шапцу, као и проширење Стартит
Центра Инђија, који ће постати
„Центар за индустрије будућности“ са
најсавременијом опремом.
Посетиоци конференције „Знам
да можемо“ имали су прилику
да чују и неке од најуспешнијих
домаћих
предузетника,
Вукана
Симића из београдског „Фишинг
букера“ и Владимира Мастиловића,
оснивача новосадског „3Латерала“,
а као пионир сарадње великих
корпорација
са
стартапима
и
технолошким
компанијама
представљен је „Телеком Србија“,
испред којег је говорио један од
извршних директора Милан Симић.
Т.С.

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обавештава се јавност да је носилац пројекта Привредно друштво
за производњу и дистрибуцију електричне енергије BIOGAS ENERGY
DOO, Алибунар (Иланџа), поднело захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину за ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ чија се реализација планира на катастарској
парцели бр. 5350/15. к.о. Иланџа, на територији општине Алибунар.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, као и
достављање мишљења се може извршити у просторијама и на адресу
Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и
имовинско правне послове Општинске управе општине Алибунар,
Трг Слободе бр. 4, Алибунар, у року од 10 дана од дана пријема,
односно истицања обавештења, сваког радног дана од 10.00 до
13.00 часова, при чему се достављање евентуалних мишљења може
извршити непосредно на писарници општине Алибунар, сваког
радног дана у периоду радног времена, односно путем поште.
Обавештење ће бити истакнуто на огласној табли општине
Алибунар, на огласној табли МЗ Иланџа као и у недељном листу
Вршачка Кула Вршац.
Овај орган ће у року од 10 дана, од дана истека рока из става 2.
овог обавештења, донети одлуку о томе да ли је за предложени
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.
Обрадио:Ардељан Јон

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Саша Цветковић
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ВОЈИН ВАРНАИ:

СВЕТСКА КАРИЈЕРА ВРШАЧКОГ СТРУЧЊАКА

Војин Варнаи Вршчанин је
по рођењу, а како сам каже – и
по убеђењу, јер Вршац и данас
сматра својим градом. Након
Електротехничког факултета у
Београду, каријеру је започео на
тадашњој Телевизији Београд,
а у годинама које су уследиле,
као признати експерт у области
телекомуникација,
пропутовао
је читав свет. Радио је на
преносима Олимпијских игара,
Самита несврстаних, бројних
конференција...
Данас
живи
у Београду и дане проводи са
породицом
и
пријатељима.
Са некима од њих је недавно
издао и годишњак „Матуранти
Гимназије
Борислав
Петров
Браца, Вршац – 1966“, поводом
педесетогодишњице матуре своје
генерације.
Рођени сте 1947. године у Вршцу. Како
памтите своје детињство?
- Рођен сам децембра 1947. у болници
у Вршцу. Након пола године селимо се за
Београд а средином 1951. године селимо се
за Израел. Јуна 1959. враћамо се за Вршац.
Сећања су бледа и због честих сеоба нисам
имао много другова. Вршац је био и остао
мој град, град мојих родитеља који су
највећи део свог живота у Вршцу и провели.
И детињство које памтим је време које сам
живео у Вршцу где сам стекао другове и
другарице за цео живот.Ту су рођене прве
љубави, прва разочарања, многа искуства,
речју – ту сам почео живети.
Коју основну школу сте завршили?
Каква су ваша сећања на тај период?
- По повратку 1959. за Вршац, лето сам
провео на приватним часовима учећи
ћирилицу. Живели смо у Змај Јовиној улици
и родитељи су ме уписали у основну школу
„Вук Караџић“. Завршио сам осми разред као
одличан ученик и у тој школи сам доживео
своју прву љубав. Нажалост, растали смо се
убрзо јер смо уписали различите средње
школе.
Гимназију „Борислав Петров Браца“
завршили сте 1966. године. Прошле
године ваша генерација је прославила
педесетогодишњицу матуре, а недавно
је тим поводом издат и годишњак
„Матуранти гимназије 1966“. Чија је
замисао била овај годишњак и са којом
идејом је стваран?
- У септембру 2016. нас неколико
је решило да издамо годишњак наше
генерације и тако наставимо традицију коју
је започела генерација пре нас. Најагилнија
је била наша другарица Мира Мања (удата
Сладојевић). Хтели смо да представимо своју
генерацију која је матурирала 1966, наше
професоре који су нас припремали за даље

студије и за даљи самостални живот и да
покажемо шта је постигла наша генерација.
У другом делу ове књиге оживели смо
успомене на живот у Гимназији у Стеријиној
улици, прве љубави од којих су неке биле и
за цео живот. Прилоге су слали сви који су
то желели и имали неко занимљиво сећање
као и ко год је имао слике из гимнзијских
дана. Најтеже је било наћи наше другове
који су живели у иностранству, са некима
се нисмо видели и чули и педесет година.
Успели смо да пронађемо скоро све
другове и другарице (можда само двоје
нисмо успели) и сви су својим прилозима
учествовали у издавању ове књиге. Ја сам
решио да направим и ДВД видео који смо
приложили уз сваки примерак књиге. Тако
смо направили корак више од претходне
генерације и задали тежи задатак наредним
генерацијама које треба да наставе
традицију издавања годишњака. У филму на
ДВД-у су све слике које смо скупили, мало
описа шта оне представљају и подвучена је
адекватна музика која употпуњује догађај са
слике. Например, у делу посвећеном нашим
дружењима уз музику и вино, музика која
прати слике је „Из Вршца стиже глас, у
вину лежи спас...“ у извођењу вршачких
тамбураша.
Какав је био сусрет некадашњих
матураната? Шта човек сазна о себи и
својој генерацији када види школске
другове пет деценија касније?
- Најтеже је било препознати се. Зато
смо од свакога тражили да пошаље своју
новију слику, а са таблоа смо имали слике
матураната. То су дирљиви сусрети, пуни
изненађења: кога срећемо, шта је човек
постигао у живот, кога има у породици и

каквог је здравља (ипак су то седамдесете
године живота).
Какво
је
било
гимназијско
школовање шездесетих година? По

чему се разликовало од школских дана
данашњих гимназијалаца?
- Гимназијски дани мени су остали у
најдубљем сећању, више него основна
школа и студије. Имали смо строге
професоре код којих се није могло
пролазити са половичним или слабим
знањем. Тражили су много од нас али су
њихова предавања била јасна и богата,
како знањем тако и примерима. Имао сам

прилику да као студент електротехнике (где
нема хемије) упознам једну професорку
хемије са медицинског факултета, која је
важила за строгог професора и причало
се да студенти одустају од испита ако њу
извуку на испиту. Питао сам је чему толика
строгоћа? Поставила ми је пар питања
из хемије, на која сам лако одговорио
гимназијским знањем, рекла ми је то што
знаш ја оцењујем шестицом а за већу оцену
тражим више. То ми је била потврда да смо
у гимназији стекли пуно знања. Био сам
ученик који је волео математику, физику
и хемију. Историју, географију и сличне
предмете нисам волео и увек сам имао
слабије оцене, како ме је описала разредна
„учи само оно што воли и што хоће“. Волео
сам друштво и увек сам био спреман да
помогнем ако треба у школи и ван ње. Био
сам немиран и нисам волео неправду, чак
сам на крају треће године гимназије, због
неправде, увредио нашу професорку која
након тога није хтела да нам држи наставу
у четвртом разреду. Тиме сам зарадио укор
наставничког већа пред искључење, те сам
у четвртом разреду био миран као бубица.
Тада је школа била строга, професори
су инсистирали на знању и поштовању
старијих. Ми ни као матуранти нисмо

смели да се затекнемо у кафани или да
нас професор види на улици са цигаретом.
Носили смо униформе од куће до школе
и по повратку кући, али поподне нисмо
имали ту обавезу.
Након
матуре,
уписали
сте
Електротехнички факултет у Београду.
Да ли сте имали недоумица око избора
студија или је електротехника била
логичан избор?
- Волео сам математику и физику, те
је логичан избор био електротехнички
факултет. Мало дилеме је било око
машинског факултета, али ми је ујак,
иначе дипломирани инжењер машинства
објаснио да ту треба много цртати, а то
нисам волео. То је дефинитивно преломило
да упишем електротехнику.
Какву сте каријеру прижељкивали
током тих студентских дана?
- Током студија имао сам тежак живот.
При крају друге године студија, изненада
ми је умро отац који је у породици једини
радио. Почео сам да дајем приватне часове
математике и две године нисам крочио на
факултет. Тада сам у животу имао највише
пара јер сам био успешан и моји ученици
су добијали највеће оцене те су се увек
јављали нови и нови који су желели часове.
Лоше би се то завршило да ме једног
дана није назвала Тетка Мица (жена на
електротехничком факултету која је била
задужена за студенте, којој смо предавали
испитне пријаве и оверавали оцене и
семестре). Њене речи су биле: „Битанго
сутра у осам да си код мене“ и завршила
је разговор. Отишао сам и чуо да ако не
положим још један испитиз друге и упишем
трећу годину студија, губим права на
студирање. То сам и учинио и наредне три
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године завршио у року.Када сам завршио
одбрану дипломског испита мој ментор ми
је понудио да сутрадан почнем да радим на
катедри за телекомуникације као асистент
и упишем трећи степен студија. Нисам
пристао јер сам хтео што пре да завршим
војну обавезу.
Запослили сте се у Телевизији Београд
1975. године, на одржавању, а онда и на
пројектовању телевизијских система.
Телевизија Београд је у то време
технички била врло напредна?
- То су биле златне године технике
Телевизије Београд а касније РТС-а.
Постојала је најбоља и најсавременија
опрема у техници а и старије колеге које
су ту радиле били су технички потковане
и несебичне у преношењу знања. Слати
смо редовно на обуку код произвођача
опреме и увек били упознати са новим
техникама. У електротехници техника
се јако брзо развијала. На факултету сам
учио о електронским цевима које су тада
биле у примени, кад сам почео да радим у
примени су били транзистори, убрзо су их
заменила логичка кола, па интегрална кола,
затим сложена интегрална кола да би данас
у примени били процесори. Све време смо
морали да пратимо новитете и да учимо
нове ствари.
Вашу каријеру су обележили велики
успеси. Године 1980. радили сте на
преносу Зимских олимпијских игара у
Лејк Плесиду за читаву Европу?
- У Америци се користи један систем
телевизије у боји, тзв НТСЦ систем, док се у
Европи корист ПАЛ систем. Те 1980. године
тешко и скупо је било трансформисати
тај амерички сигнал у европски, па је ЕБУ
(Евровизијска асоцијација) одлучила да
у Лејк Плесид у Америци пошаље групу

ИНТЕРВЈУ

својих специјалаца да преносе Зимске
олимпијске игре директно у Пал систему.
Тамо смо направили нову телевизију са
2 мања студија а постојале су и покретне
екипе да снимају и преносе са спортских
терена. Ту смо упознали људе из целе
Европе са којима смо сарађивали. Један
од коментатора био је и Француз Жан
Жак Кили, чувен по томе што је једини до
тада освојио 3 олимпијска злата у скијању.
Радили смо 3 месеца и на крају раставили
комплетну телевизију.
Од 1982. до 1990. били сте предавач
Унеска, предавали сте телевизијску
технику земљама у развоју?
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- То су године када су техника и
кадрови у техници још увек на највишем
светском нивоу. Унеско је то увидео и са
телевизијом Београд склопио договор о
сарадњи. Унеско је финансирао предаваче
а слушаоци су били из земаља такозваног
трећег света, тј. из неразвијених земаља тог
доба. Највише је било инжењера из Индије и
са њима сам имао неколико догодовштина.
Најнепријатније је било за време ручка у
нашој кантини. Седели смо и причали а
они су почели да подригују наглас један
за другим. Касније су ми објаснили да је то
израз захвалности и да им је оброк пријао.
Са друге стране током објашњавања
климали су главом лево-десно, као да се не
слажу са предавањем. Ја сам понављао исту
причу а они су понављали климање главом
лево-десно. На крају сам питао: „па добро,
шта није јасно да објасним можда на други
начин“. Смејали су се и рекли да је то код
њих знак одобравања. Касније смо постали

Имали сте прилику да радите на
најразличитијим пројектима, и то на
свим континентима. Која су вам још
места и послови остали у сећању?
- Да, радио сам на најразличитијим
пројектима:
спортски
преноси,
конференције, преноси уживо, прављење
телевизијских студија и друго. У Аустралији
сам био на летњим Олимпијским играма
2000. године. У Азији сам кратко радио, радио
сам свуда сем у поларним областима . Радио
сам у Србији на пројектима и реализацији
прављења дописништава (нажалост нисам
радио у Вршцу), направио сам 15-так
дописништва широм Србије. Највише сам
уживао радећи на спортским преносима
где су непредвиђена изнененађења увек
случај и где се мора реаговати муњевито.
Било је рада и у тешким условима, у Лејк
Плесиду смо радили на преносу брзог
клизања на отвореном стадиону на -37,6
степени Целзијуса, а у Зимбабвеу и на 41

пријатељи и до 90-тих година размењивали
мејлове.
Радили сте и на одржавању Самита
несврстаних у Харареу, у Зимбабвеу,
1986. године. Како је дошло до ове
сарадње и каква су била ваша задужења
на том пројекту?
- Године 1986. Самит несврстаних
земаља требало је да се одржи у Харареу,
главном граду Зимбабвеа. То је време
кад је Зимбабве стекао независност
и нису имали кадрове. Као техничка
помоћ послат сам са задатком да
направимо потпуно нову телевизију
која ће преносити дочеке, догађања
на Самиту и по кулоарима и прености
испраћаје светских лидера. Када сам
стигао примили су ме са пуно уважавања,
чак ни формалности на граници није
било већ су нас примили као ВИП (веома
важне особе). Показали су ми екипу са
којом ћу радити и празну зграду где је
требало направити телевизију и где су у
ћошку стајале нове кутије са опремом.
Успели смо да све одрадимо и дан пред
почетак Самита пустили смо у рад овај
телевизијски канал који је обавио све
послове око Самита. Добили смо као
екипа честитке од директора телевизије
али и од председника државе Мугабеа.

степен. Било је пуно различитих места
и догађаја, весело и напорно, а понекад
и тешко. Када смо радили адаптацију
Телевизије Београд, морали смо да радимо
ноћу и брзо а без прекидања емитовања
програма. У таквим условима лако је могло
да дође до грешке и прекида програма.
Срећом није се догодило. Године 1999.
после бомбардовања постављен сам за
техничког директора Радио Телевизије
Југославија са задатком да технички
направим нову телевизију. Када је та
телевизија направљена и почела са радом,
добио сам решење о инвалидској пензији у
којој сам и данас.
Чиме се данас бавите? Како сада
изгледа ваш живот?
- Данас имам две унуке са којима волим
да проводим време, у пензији и сам и
имам више обавеза него док сам радио.
Сви ми дају разне задатке са објашњењем
„па ти си у пензији и имаш времена“.
Повремено се шетам Калемегданом са
својим псом. Дружим се са пријатељима и
генерацијом. Колико су дани у детињству
споро пролазили, тако данашњи дани брзо
пролазе, просто пролете. Можда је то знак
старости.
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НАЈАВА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Нова, 16 седница Скупштине општине
Пландиште заказана је за данас (петак,
06.10.2017. године). За дневни ред седнице
предложено је 18 тачака. Због ранијег
закључења овог броја “Вршачке куле” извештај
са седнице објавићемо у наредном броју.
Одборници Скупштине општине Пландиште
разматраће Извештаје о извршењу Одлуке о
буџету Општине Пландиште за 2017.годину
у периоду јануар-јун 2017. године а затим и
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке
о буџету Општине Пландиште за 2017. годину
(трећи допунски буџет), Предлог Закључка о
усвајању Локалног антикорупцијског плана
за општину Пландиште за период од 2017. до
2021. године, Предлог Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време за
организационе облике у систему општине
Пландиште за 2017.годину и Предлог Одлуке о
социјалној заштити општине Пландиште.
На дневном реду 16. седнице СО Пландиште
биће и Предлог Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о месним заједницама, Предлог Одлуке
о покретању иницијативе за успостављање
сарадње и удруживање са градовима и
општинама у сливу Горњи Дунав- леве притокеБанатски водотоци, Предлог Одлуке о висини
закупнине за пословни простор, Предлог
Одлуке о грађевинском земљишту. Одборници
ће расправљати и о Предлогу Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
општине Пландиште за 2017. годину, Предлогу
Програма коришћења средстава од наплате
накнаде за коришћење минералних сировина
на подручју општине Пландиште за 2017. годину
као и о Предлогу Решења о давању сагласности
Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за
отуђење средстава у јавној својини.

На предстојећој седници Скупштине
општине Пландиште расправља ће се и
о Предлогу Правилника о коришћењу
службених мобилних телефона, Предлогу
Решења о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе „Јован Стерија
Поповић“ Велика Греда, Предлогу Решења
о именовању два члана Школског одбора
Оновне школе „Јован Стерија Поповић“
Велика Греда, Предлогу Решења о
разрешењу члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе и
Предлогу Решења о избору члана Комисије
за кадровска, административна питања и
радне односе. Последња, 18. тачка дневног
реда биће одборничка питања.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ
КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО
ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине
Пландиште, на захтев носиоца
пројекта „ВИП Мобиле“ д.о.о.
Нови Београд, улица Милана
Миланковића 1ж, спровела је
поступак одлучивања о потреби
процене утицаја на животну
средину, РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ
„BA1095_01
PA_HAJDUČICA”
„GSM900/DCS1800/UMTS2100/
LTE1800“ на кат. парц. бр. 670 КО
Хајдучица, територија општине
Пландиште.
У спроведеном поступку
донето је Решење број 50129/2017-02-ИВ од 29.09.2017.
године којим је утврђено да
за предметни пројекат није
потребна процена утицаја на
животну средину, будући да се
за наведене карактеристике
пројекта,
уз
примену
прописаних
минималних
услова, важећих техничких
норматива
и
стандарда
прописаних за коришћење и
одржавање ове врсте објеката,
не очекују значајни утицаји на

чиниоце животне средине у току
коришћења пројекта.
Донета одлука се заснива
на анализи захтева носиоца
пројекта и података о локацији,
карактеристикама и могућим
утицајима пројекта на животну
средину, при чему су узети у
обзир прописани критеријуми
за пројекте наведене у Листи
ИИ Уредбе о утврђивању
Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени
гласник РС“, број 114/08).
П р е д с т а в н и ц и
заинтересоване јавности могу
извршити увид и изјавити жалбу
на донето решење у року од 15
дана од дана објављивања овог
обавештења. Жалба се изјављује
Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне
средине, Нови Сад, а подноси се
преко овог органа.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (25)
На њивама гајене су житарице и
кукуруз. Тек у 20. веку гаји се сунцокрет,
шећерна репа и друге индустријске биљке.
Многи су се и поред пољопривреде,
бавили и занатима. Немци су дуго били
под утицајем српско-еснафског занатства
у Војводини.
Били су изузетно скромни у одевању,
нарочито жене. Такође, туберколоза не
коси ни приближно толико Немаца као
остале народности јер су били изузетно
трезвени, скромни и радни.
У Прегледу колонизације Војводине
18. и 19 веку стоји: “да све те банатске
насеобине, основане на спахијским
имањима, имају претежно привредни
карактер; но при свему том изведене су од
мађарских спахија у интересу Угарске са
тенденцијом да се српски живаљ Баната,
до тада скоро компактна етичка целина,
политички и економски што више ослаби“.
Године 1854. Сечењифалва је имала
469 становника, а површина катастарске
општине износила је 1632 ланца.
Сечењифалва је 1865. имала 73
малопоседника и једног великог
поседника, грофа Сечењија. Атар је имао
површину 1687 ланаца.
Сечењифалва, Стари Лец и Крива
Бара тада су чинили једно окружно
бележништво са седиштем у Сечењифалви.
Бројно кретање становништва
у

ДУЖИНЕ(2)
- СЕЧЕЊИФАЛВА - СЕЧЕНОВО
овом насељу било је следеће: 1869 - 768
становника; 1880 - 720 становника; 1890
имало је 922 становника; 1900 услед
исељавања 733 становника; 1910 године
659 становника; 1921. након Првог светског
рата 982 становника; 1948. након Другог
светског рата 514 становника и 1991.
године 234 становника, а по последњем
попису 219. До Другог светског рата већину
становника чинили су Немци. Данас у
Дужинама живе Срби 54,34%, Македонци
31,05% и Словаци 8%.
Гроф Сечен је свој посед 1888. године
продао Игнацу Чавошију, од кога је
1892. године општина узела овај посед
амортизацијом на 50 година.
Железничка станица у овом насељу
отворена је 1. маја 1889. године.
По подацима добијеним од жупника
Ереш Лајоша из Јерменоваца
у
Сечењифалви црква је изграђена 1900.
године а освештана 1902. године. Грађена
је у част Мајке Божије. Уништена је 1952. школског одбора од 12. августа 1928.
године. Ова парохија припадала је Великом године па до 26. априла 1944. сазнајемо
Гају и Маленица Фалви, немачком насељу. да је државна основна школа Сеченово
Од 1921. године ово је била самостална имала наставу на немачком језику. Године
капеланија у којој је био свештеник Ек 1928-1929. уписан је 21 ђак и то 13 дечака
и 8 девојчица., а 1930/31 укупно 21 дете
Ђерђ.
Насеље има школу од свог настанка немачке народности, која су углавном
у којој се до 1900 године налазила и била деца ратара. Следеће школске
богомоља. Нова зграда школе изграђена је године уписано је 9 Немаца у први разред
1905. године. На основу записника месног и десеторо деце ненемачке народности,
Југословени и Мађари.

Из ових записника сазнали смо да је
1.09.1938. године постојао први и други
разред више народне школе која није
била засебно одељење због малог броја
деце, већ су наставу похађали заједно са
основцима . Такође, занимљиво је и то да су
деца током септембра редовно добијала
распуст у трајању од 5-10 дана одлуком
Министарства просвете за помагање у
берби кукуруза.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ALEKSANDAR AVRAMESKU:

„FIECARE ÎNREGISTRARE, ESTE O NOUĂ PROVOCARE“

Renumitul cameraman și fotograf,
Aleksandar Avramesku, este unul
dintre fondatorii Clubului Foto din
Vârșeț. Actualmente, este angajat
pe post de corespondent al R.T.S., iar
pe lângă munca sa de cameraman,
a îndeplinit diferite sarcini și s-a
ocupat de tot ceea ce era nevoie „în
spatele camerei de filmat”. În calitate
de regizor, a semnat numeroase
videoclipuri
muzicale,
filme
documentare, precum și un serial de
televiziune. De aparatul fotografic și
camera de filmat, s-a „molipsit” încă
din frageda sa copilărie, iar această
pasiune a persistat de-a lungul
anilor.
-Tatăl meu a fost membru, iar o perioadă de
timp chiar și președintele Clubului foto/video
din Vârșeț, astfel că de mic copil, am mers cu
el acolo. Nu eram încă la școală, aveаm în jur
de cinci ani, dar primele amintiri mi se trag
chiar din perioada aceea. Îmi amintesc de
camera întunecată, de faptul cum transferam
imagini de la dezvoltator la fixator și era ceva
fascinant pentru mine. Doar am asistat la acel
proces, dar pot să afirm că acesta a fost primul
meu contact cu fotografia. Apoi, în clasa V-a
sau a VI-a, am frecventat un curs de fotografie
în cadrul Clubului Foto, și de atunci, în mine
s-a trezit adevărata pasiune pentru fotografie.
Am început să particip la competiții din acest
domeniu, care pe-atunci au fost organizate
la „Tehnica Populară” și am avut succes. Am
trecut cu brio faza provincială și am ajuns
chiar la faza republicană. Mai târziu, din
dragostea mea față de fotografie, s-a născut
și dragostea pentru camera de filmat, astfel
că am rămas în acest domeniu până în ziua
de azi.
Descrieți-ne
începutul
carierei
dumneavoastră de cameraman. Cum ați
evoluat de-a lungul anilor?
- La scurt timp după ce m-am reîntors din
armată, m-am angajat la Televiziunea Novi
Sad, cum se numea pe-atunci. Ca asistent de
cameraman, m-am ocupat de diverse lucruri,
de la filmarea programelor informative, până
la cele artistice, și aici m-am perfecționat
în domeniu. Mi s-a oferit ocazia, pentru
că au avut nevoie de cameramani. De la
producătorul șef, Maria Stanicu, am primit
câteva sarcini, după care m-a transferat
la postul de cameraman. Desigur, o mare
influență asupra mea a avut și tatăl meu,
Remus Avramesku, care ani în șir a lucrat în
televiziune. Până la pensionare, și aș putea
spune, chiar și după aceea, deoarece când ne
intră odată această meserie în sânge, nu ne
lasă așa ușor. Așadar, deseori am luat camera
în mâini. Prin anii ‘90, m-am ocupat la Canalul
33, de toate activitățile ce trebuiau să fie
întreprinse în spatele camerei de filmat, de
la filmare, înregistrarea sunetului, realizarea
programelor, până la montaj. La postul acela
micuț de televiziune, am trecut prin toate
etapele producției. În anul 1996 mi s-a oferit
ocazia de angajare la Postul R.T.S. și de atunci
sunt acolo. Prin anii 2002, 2003, am lucrat în
producție la Belgrad, iar apoi am revenit la
Vârșeț, unde lucrez ca corespondent.
Azi, pe lângă profesia de bază, vă
ocupați de multe alte chestii ce se fac în
„spatele camerei de filmat”. Ați regizat
câteva filme documentare, videoclipuri
muzicale și chiar un serial?
-Exact, am realizat câteva filme
documentare. O mare provocare pentru mine
a fost serialul „Bigudiul de aur”, realizat în
copodrucție cu TV „Banat”. Apoi, videoclipul
pentru cântecul „Nisi ti za male stvari“ (Tu
nu ești pentru lucruri mărunte) a lui Željko
Samardžić. La fel, colaborez cu o casă de
producții deja de treisprezece ani, unde am
realizat multe: filme corporate, reclame,
videoclipuri muzicale, filme de televiziune,

documentare, chiar și transmisiuni directe.
Care sunt cele mai mari provocări la
acest post de muncă?
- În pofida faptului că am o mare
experiență, trebuie să recunosc că ori de câte
ori lucrez la un proiect mai amplu, am emoții,
dar dispar atunci când aud sunetul acela, al
camerei de filmat. Referitor la partea tehnică,
aici nu mai există obstacole. Dar, când vine
vorba de partea artistică, avem libertatea
deplină. Precum un pictor care se află în fața
pânzei albe, pe care începe să o coloreze. Iar
produsul final, poate fi apreciat de spectatori.
Fiecare nouă înregistrare, este o provocare.
Aceasta este o meserie în care trebuie să ne
dovedim permanent, căci ceea ce ați făcut
ieri, a și fost dat uitării. Contează doar ceea ce
faceți azi.
Astăzi sunteți președintele Clubului
Foto din Vârșeț și unul dintre fondatorii

fără ca să ne coste ceva. Cred că nici într-o
altă artă, nu predomină o astfel de libertate,
pentru că nu există nici un fel de filtru care ar
sta între arta dumneavoastră și consumatori,
nici un custode, redactor de fotografie sau
oricine altul. Pe de altă parte, pentru mine,
un sentiment aparte reprezintă faptul când
tipăresc fotografia și spectatorul are ocazia să
o vadă direct, pe hârtie sau pe pânză, prezentă
fizic, nu doar pe ecran. Am impresia că atunci
are o putere și o influență mai mare asupra
consumatorilor. De aceea, pentru mine,
expozițiile individuale reprezintă un succes
imens. La fel, consider că am avut succes cu
expoziția organizată în urma concursului
pentru revista fotografică „ReFoto“. Tema
concursului a fost: „Mișcarea” și fotografia
mea a intrat în concurență, printre cele 20
de fotografii care au fost expuse în galeria
„Artget“ din Belgrad.

acestuia. În anul 2010, l-ați renovat, după
20 de ani. Ce v-a determinat să recurgeți la
acest pas?
-Cu câțiva ani în urmă, unii dintre noi au
simțit nevoia de a crea o instituție formală
care să se ocupe de fotografia artistică. Am
avut o mulțime de expoziții, deplasări și
schimburi de vizite. Ne-am conectat cu o
mulțime de cluburi din țară și din străinătate.
Există o inițiativă de a organiza o școală de
fotografie pentru începători, dar și pentru
cei care se ocupă serios de fotografie. La
un moment dat am adus la Clubul Foto pe
prietenii noștri, colegi fotografi care sunt deja
artiști consacrați, astfel că ei au ținut prelegeri
interactive pentru membrii clubului, dar și
pentru toți cei interesați. Ne-a vizitat Tomislav
Peternek, unul dintre cei mai buni fotografi
de la noi, dar și mulți alții.
Vara acesta, ați organizat la Vârșeț
cea de-a patra expoziție individuală de
fotografii. La fel, ați expus în cadrul a mai
multor expoziții colective și ați obținut
premii. După părerea dumneavoastră,
care vă sunt cele mai mari succese?
-Pentru mine, cea mai mare satisfacție o
reprezintă expozițiile personale. Fotografia
este o artă care în zilele noastre, pătrunde
ușor până la public. Fotografiile pot fi
publicate pe Internet, pe rețele de socializare,
pe site-ul propriu, sau oriunde, și pot fi văzute
de o sută, de o mie sau da mii de oameni,

Care este atitudinea dumneavoastră
față de fotografia analogică, în comparație
cu fotografia digitală?
-Nu fac diferențe de acest gen, deoarece
dacă o fotografie este bună, nu contează dacă
este analogică sau digitală. Fotografia digitală
ne permite o anumită comoditate, deoarece
numărul de înregistrări nu este limitat și
din punct de vedere tehnic, este mult mai
ușor de a o manevra. Programul de editare
a fotografiilor (Photoshop sau oricare altul)
reprezintă camera întunecată din perioada
fotografiei analogice. Fotografia analogică
are suflet, dar în momentul de față, a te ocupa
de aceasta este extrem de costisitor.
Sunteți unul dintre organizatorii
festivalului de jazz și blues „Jazztronic“,
timp de treisprezece ani?
-Idea de a organiza un astfel de
festival aparține lui Momir Cvetković, iar
la organizarea lui și-a dat aportul deplin
regretatul Mirko Dobrosavljević, care în
vremea aceea a fost membru în Executivul
Comunal, responsabil pentru Cultură. Suntem
un grup de oameni care deja de treisprezece
ani organizăm acest festival și de fiecare dată
ne zicem: „Aceasta este ultima ediție”, pentru
că din an în an este tot mai greu, în loc să ne
fie mai ușor, dar festivalul, reușește cumva
să „prindă viață”. Acele trei zile de festival,
pentru noi sunt zile de sărbătoare. Datorita
acestui festival, am reușit să cunosc foarte

mulți oameni fantastici, cu care am rămas în
contact.
Pe lângă jazz, sunteți pasionați și de
motociclism. În anul 2009, împreună cu un
prieten, ați călătorit în America de Sud, pe
motocilcletă?
-Totul a început în Clubul Moto „Gedeon
Alpha“. Socrul unuia dintre prieteni trăiește în
Bolivia, într-o localitate numită Cochabamba.
El a poposit la Vârșeț și ne-a invitat să vizităm
Cochabamba. Ideia s-a transformat întrun plan serios, astfel că eu și prietenul meu
Borivoje Vlaisavljević, după un an de zile,
am pornit spre destinație, cu motocicleta.
Am trecut prin Peru, Bolivia, Chile, ca apoi
să fim oaspeții lui Mića din Cochabamba. În
această călătorie, am cunoscut foarte mulți
oameni minunați. Am traversat 6.500 km pe
motociclete. Cred că o astfel de aventură se
poate întâmpla odată-n viață. Fiecare zi a fost
ca un film. Desigur, am avut la noi camerele
de filmat și aparatele de fotografiat. Cu acest
prilej, am realizat câteva filme documentare
pentru R.T.S., iar Đura Mrđa a făcut un film
despre noi. Când ne-am reîntors, am organizat
o expoziție de fotografii din America de Sud.
Sunteți de origine română, dar nu
vorbiți limba română activ?
-Bunicul meu, Mihai Avramescu este de
origine dintr-un sat cu numele Felnak, de
lângă Arad. Prin anii ‘30 a venit prin schimbul
de învățători în Serbia. De-altfel, a fost un
scriitor cunoscut, unul dintre fondatorii
revistei „Lumina”, precum și director timp de
mai mulți ani, la C.P.E. „Libertatea”. A trăit în
Panciova și a fost prieten bun cu Mika Antić.
Când am mers la școala medie, în manualul
pentru anul III, s-a aflat poezia sa în limba
sârbă. A scris câteva romane, printre care
„Tinerețe frântă”, care a fost ecranizat în
producția T.V. Novi Sad. A fost regizat de
Marija Marić și îmi amintesc că am mers și
eu pe la filmări, la Petrovasâla și Satu-Nou.
Pornind în această ordine de idei, fiul meu
mai mare studiază jurnalistica și comunicarea,
iar cel mai mic care este încă elev de liceu,
și-a exprimat dorința de a studia fotografia
la Timișoara, astfel că vor continua loza
Avramesku, care se ocupă de medii și artă.
După părerea dumneavoastră, care
sunt cele mai acute probleme cu care se
confruntă comunitatea românească din
Serbia, în momentul de față?
-Consider că cea mai mare problemă o
reprezintă asimilarea, eu personal fiind cel
mai bun exemplu. Cosider că aceasta este
problema a tuturor minorităților naționale,
oriunde în lume. Nu prea am contacte cu
sediul central al comunității românilor din
Serbia, dar cunosc foarte mulți români. Fostul
consul al României la Vârșeț, Gabriel Nicola
este prietenul meu, așa că sunt la curent cu
situația din cadrul comunității românești de
la noi. Datorita meseriei pe care o practic,
știu că problemele nu sunt mari și că acestea
se referă în special la problemele care apar în
comunitățile minorităților.
Cum apreciați calitatea informării în
limba maternă, a românilor din Serbia?
-După părerea mea, informarea este
satisfăcătoare, însă întotdeauna se poate
mai bine. Întrebarea este dacă există oameni
suficienți, care se ocupă profesional cu
munca în mass-media și aceasta poate fi cea
mai mare problemă, deși nu înseamnă că nu
există astfel de oameni. Deseori urmăresc
programul R.T.V. și am colaborat foarte
mult cu colegi din România. Unul dintre
cele mai importante succese din carieră
mea este filmul documentar „Domnul și
armele” pe care l-am realizat cu un coleg din
redacția română a R.T.V., în anul 1997. Este
un film despre obiceiurile de Paști la Straja.
Trăian Todoran și cu mine am fost autorii
acestui film, iar filmul, printr-o coincidență
a ajuns la un festival din Cracov, în Polonia.
A fost selectat printre primele 24 de filme
prezentate la festival, într-o concurență cu
peste 170 de filme din întreaga lume.

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ “ГЛАС РУМУНА” НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА
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РАДМИЛА ЛАЗИЋ:

„КО ИМА ШТА ДА КАЖЕ, ПИШЕ БЕЗ

ОБЗИРА НА ДРУШТВЕНЕ ОКОЛНОСТИ“
Једна од наших најзначајнијих
песникиња Радмила Лазић објавила
је недавно збирку кратких прича
под називом „Угризи живот“. Цртице
из живота кроз промишљање
ове ауторке добијају необичне
и неочекиване облике, док из
баналне свакодневице израњају
филозофска питања.
Радмила Лазић ауторка је збирки
песама: „То је то“ (1974), „Право
стање ствари“ (1978),„Подела улога“
(1981), „Ноћни разговори“ (1986),
„Историја меланхолије“ (1993),
„Приче и друге песме“ (1998), „Из
анамнезе“ (2000), „Дороти Паркер
блуз“ (2003. и 2004), „Зимогрозица“
(2005), „Ин виво“ (2007), „Магнолија
нам цвета итд.“ (2009) и „Црна
књига“ (2014). Објавила је изабране
песме „Најлепше песме Радмиле
Лазић“ (2003, избор и предговор
Ненада Милошевића), „Срце међ
зубима“ (2003, ауторски избор),
„Пољуби ил уби“ (2004, избор и
поговор Тихомира Брајовића)
и „Земни пртљаг“ (2015, избор
и поговор Бојане Стојановић
Пантовић). Ауторка је књига есеја
„Место жудње (2005) и „Мислити
себе (2012), као и прве антологије
женске поезије „Мачке не иду у рај
(2000), и антологије српске урбане
поезије „Звезде су лепе, али немам
кад да их гледам (2009). Објавила је
књигу антиратне преписке „Вјетар
иде на југ и обрће се на сјевер“ у
коауторству са Биљаном Јовановић,
Радом Ивековић и Марушом Кресе,
у едицији„Сухркамп“ (1993), а потом
и у едицији „Апатриди“ (1994).
Добитница је награда за поезију:
„Милан Ракић“, „Ђура Јакшић“,
„Десанка Максимовић“, „Владислав
Петковић Дис“, „Васко Попа“,
„Јефимијин вез“, „Лаза Костић“,
„Милица Стојадиновић Српкиња“.
Била је у најужем избору за
међународну награду „Збигњев
Херберт“ 2016. коју додељује
Фондација „Збигњев Херберт“ из
Варшаве. Носитељка је посебног
признања Владе Републике Србије
од 2008. године за врхунски
допринос националној култури
Републике Србије.

После бројних збирки поезије
овенчаних многим престижним
песничким признањима, објавили
сте књигу кратке прозе „Угризи
живот“. Шта се све променило са
овом променом књижевног рода?
- Ако мислите да ли се нешто
променило у односу других на мој
књижевни рад, мислим да су многи
„затечени“ овом променом. Ако пак
мислите, да ли се код мене нешто
променило, промена је претходила
писању
прозе.
Проза
просто
захтева друкчији приступ, шире
сагледавање света, већу усмереност
и фокусираност, на стварност. Много
је наравно лакше, и дакако забавније,
за онога ко пише да се бавим стварним
светом. Далеко је изазовније, и пружа
многе могућности.
Књига „Угризи живот“ подељена
је у пет целина. Неке од њих
су
интроспективне,
а
друге
су последица посматрања и
промишљања других, ближњих али
и непознатих?
- Оваква подела је настала тек пошто
сам написала стотинак прича. Писала
сам их током годину дана у посебним
околностима, у недостатку времена,
практично отимајући га од живота. Тек
када сам имала довољно материјала
за књигу, следила је концепција
књиге. Како су се приче прилично
разликовале, тематски, мотивски,
па чак и поетички,
На једном месту
чинило ми се нужним
„Лирика
„Изражавање кажете:
да књигу поделим у
бреме.
Осим
посебне целине, више
је ослобађање, је
тога,
крвожедна
је.
зато да читаоцу олакшам
сопствених
Искрвариш
због
онога
приступ. Док сам писала
опсесија,
за шта многи не би дали
носио ме је стваралачки
жар, откривање нових емоција, тензије, ни по луле дувана“.
је данас место
могућности гледања на
фрустрације... Какво
поезије
у друштву?
живот и свет око себе,
„Пуштате крв“ да Пристају ли песници
нисам имала унапред
концепцију, нисам писала бисте сами себи на то крварење због
са предумишљајем.
олакшали живот“ оних који су још увек
гладни поезије или из
Као и у једном делу
ваше поезије, и овде су жене,
њихови избори и њихове судбине,
важна тема?
-Природно. Свесна сам онога што
јесам и што ме одређује, као особу
и личност, то на крају одређује и
мој поглед на свет. Зато најбоље
могу да се идентификујем са
животним, емотивним, психолошким
проблемима, а и задовољствима, које
жене поседују, па самим тим то ми
омогућава бољу позицију да о томе и
пишем.
Штавише, једна целина у књизи,
названа „Оне“, почиње цитатима
Елфриде Јелинек?
- Да, тако је, и то је с разлогом.
Елфриде Јелинек је списатељица
којој
се
дивим
због
њене
бескомпромисности да отвара табу
теме и да деконструише родне
стереотипе. Она је данас свакако
најсубверзивнија европска ауторка.
Од ње се може много тога научити, пре сопствене потребе за стварањем?
-Пишете зато што
свега да се не либите да
„Проза просто морате. То делује
се бавите и оним темама
захтева шире као фраза и чак
које би елитисти могли
али
сагледавање
света, мистификација,
означити као тривијалне.
јесте
Битан је приступ, поглед већу усмереност на изражавање
ослобађање, сопствених
на ствари, угао гледања, а
стварност“
опсесија,
емоција,
не сама тема.

МЕЊА СЕ ПОГЛЕД НА
ЖЕНСКУ РАЗЛИЧИТОСТ
Основали сте 1994. године први
часопис за женску књижевност
„ПроФемина“, а неколико година касније
саставили и прву антологију женске
поезије „Мачке не иду у рај“. Да ли
бисте рекли да се од тог времена нешто
променило када је у питању положај
женске књижевности код нас, али и на
глобалном плану?
- Мислим да се од тада у Србији у
приличној мери променио поглед на
жене као ствараоце, и да се сада више
уважава њихова различитост. Али
требало је и времена и упороности. Ја
сам тих година такорећи прошла кроз
„топлог зеца“. Ужасно је било тешко
борити се против предрасуда, нарочито
у једном патријархалном миљеу додатно
оптерећеном друштвеним околностима,
ратом, изолацијом... Што се тиче света
тамо ствари одавно стоје друкчије.

тензије, фрустрације... Сиоран је
говорио да пише да би поднео живот
и како би поднео самог себе. Не
пишете да бисте били ово или оно, да
бисте били песник. „Пуштате крв“ да
бисте сами себи олакшали живот. Да
бисте пронашли смисао живљења. Не
интересује ме нарочито место поезије
у друштву, бавити се тиме, то су
залудне ствари. А и иначе претрује се
за кукњавом да се поезија мало чита,
да има незавидно место у друштву и
слично. То се беспотребно поставља
као тема јер се поезија никада није
писала за широке народне масе,
нити је њен положај у друштву био
битно друкчији. Они који имају шта да
кажу пишу без обзира на друштвене
околности.
Т.С.
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ОТВОРЕНА 58. ИЗЛОЖБА КОНКУРСА ЗА НАГРАДУ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА

МЛАДИМ УМЕТНИЦИМА УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА

Прошлог петка у великој галерији Културног центра
Вршац отворена је изложба радова са Конкурса 58.
ликовне манифестације деце и омладине за Награду
Паје Јовановића. Том приликом, најуспешнијим младим
уметницима уручена су и признања.
Директор Културног центра Давор Стојковић истакао је
да верује да је овогодишња изложба једна од најуспешнијих
до сада и додао да су многи од досадашњих добитника
награда на овој, једној од најстаријих манифестација у
граду, касније постали велики уметници или успешни
појединци у најразличитијим областима.
- Ликовна манифестација деце и омладине „Паја
Јовановић“ има дугу традицију. За циљ има неговање
и промовисање дечијег стваралаштва и кроз све ове
године на изложби је излагао велики број деце, од којих
су неки данас већ и признати уметници. Идеја Културног
центра јесте да осавремењавањем манифестације и
њеном интернационализацијом и подизањем стандарда,
обогатимо и културну понуду града – рекла је Сања Вукелић
из Културног центра Вршац.
Жири је ове године наградио 38 уметника у пет
категорија, а на конкурс је пристигло преко 600 радова.
У најмлађој категорији, прву награду освојио је Угљеша
Кхалаф из вршачке Предшколске установе „Чаролија“
(објекат „Пчелица“), другу Ленка Мартинов, такође из ПУ
„Чаролија“ (објекат „Колибри“), а трећу Маша Милетић,
полазница Сликарског атељеа „Морариу“ из Вршца.
Награду Културног центра Вршац за креативност освојила
је Таиса Крњачки – Сликарски атеље „Морариу“, Награду
Градског музеја Вршац добио је Иван Тот – ПУ „Чаролија“
(објекат „Колибри“), а Награду Књижевне општине Вршац
Марија Каракаш – ПУ „Чаролија“ (објекат „Бамби“).
Међу млађим основцима, најуспешнији је био Вук
Ожеговић – Сликарски атеље „Морариу“, друго место
је освојила Нађа Ранков, ученица Основне школе „Вук
Караџић“ из Вршца, а треће Доротеа Удовичић – Сликарски
атеље „Морариу“. Награда КЦ-а за креативност у овој
категорији је припала Миливоју Липовина из ОШ „Илија
Гарашанин“ из Гроцке, Награда Градског музеја је припала
Иулији Пеиов из Темишвара, а Награда КОВ-а Јасмини
Токин, ученици ОШ „Вук Караџић“, Вршац.
У категорији старијих основаца додељене су по две
прве, друге и треће награде. Прва награда је припала Маши
Бућкош из ОШ „Ђура Јакшић“ из Павлиша, и Анастасији
Трајковић – Сликарски атеље „Морариу“. Другу награду су

поделили Бојана Јаноши из ОШ „Јован Стерија Поповић“
из Вршца и Огњен Милошевић – Школа цртања и сликања
„Маркус“ из Шапца, док су трећенаграђене Нађа Васиљевић,
ученица ОШ „Павле Савић“ из Београда и Теодора Рудинац,
ученица ОШ „Паја Јовановић“ из Вршца. Награда КЦ-а за
креативност биће уручена Ивани Којић – Школа цртања и
сликања „Маркус“, Шабац, Награда Градског музеја Невени
Пурић из ОШ „Павле Савић“ из Београда, а Награда КОВ-а
Јелени Јованчић из ОШ „Ђура Јакшић“ из Павлиша.
Награђено је и деветоро средњошколаца. Прво
место су поделиле Тамара Новаковић и Андреа Кабић,
обе ученице Школе примењених уметности из Шапца.
Другу награду освојиле су Београђанка Тамара Грбовић и
Шапчанка Јована Бојић, а трећу Петар Јовановић и Душан
Васиљевић, ученици Школе примењених уметности,
Шабац. Награду Културног центра за креативност добио је
Никола Лазаревић – Сликарски атеље „Морариу“, Награду
Градског музеја Вршац Андреа Кабић – Школа примењених
уметности, Шабац, а Награду КОВ-а Анастасија Митровић,
такође ученица Школе примењених уметности, Шабац.
У категорији младих од 19 до 25 година, прву награду
су освојиле Марина Сантрач, студенткиња Академија
уметности у Новом Саду и Марија Јовичић, полазница
Сликарског атељеа „Маркус“ из Шапца. Другу награду
освојио је Филип Даћевац са Учитељског факултета у
Вршцу, а трећу Анастасија Митровић – Сликарски атеље
„Маркус“, Шабац и Јелена Милић – Школа примењених
уметности, Шабац. Награду КЦ-а добила је Марина Сантрач,
Награду Градског музеја Сања Брезичанин, а награду КОВ-а
Анастасија Митровић.
Т.С.

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

У оквиру програма под називом „Дани Градске библиотеке“
организована је Свечана академија поводом 130 година од
оснивања прве школске и јавне библиотеке у Вршцу. Градска
библиотека Вршац је овим поводом представила и изложбу која
прати историјски развој ове установе.
У програму Свечане академије учествовао је хор „Распевани
професори и библиотекари“, а на гасади саме зграде Библиотеке
пројектоване су фотографије и подаци из историје Градске
библиотеке. Као повод за ову свечаност, организатори су поред
130 година од оснивања прве школске и јавне библиотеке, навели
још два јубилеја: 160 година од покретања листа „Werschetzer
Gebirgsbote“ и 150 година од покретања „Вршачке куле“.
Поводом свог јубилеја, Градска библиотека у Вршцу
организовала је и акцију поклањања књига корисницима
библиотеке.
Т.С.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

РАЗГОВОР СА ДАРКОМ ТУШЕВЉАКОВИЋЕМ

Вечерас (петак, 6. октобар) у 19
часова Удружење „Тачка сусретања“
организује у „Салону код Порте“
сусрет са Дарком Тушевљаковићем,
нановијим добитником Европске
награде за књижевност за роман „Јаз“
(Архипелаг). Модератор вечери биће
писац и књижевни и стрип критичар
Илија Бакић.
Дарко Тушевљаковић рођен је
1978. године у Зеници, БиХ. Живи и
ради у Београду. Објављује приче од
2002. године у разним часописима
и антологијама у земљи и региону.
Објавио је роман „Сенка наше
жеље“ (2010), збирку прича „Људске
вибрације“ (2013, најужи избор за
Виталову награду) и роман „Јаз“
(2016, ужи избор за НИН-ову награду

и Виталову награду). Добитник је
награде „Лазар Комарчић“ за најбољу
новелу.
„Јаз“ је снажан друштвени роман
о Србији деведесетих година и с
почетка новог века, као и о младој
генерацији разапетој између одласка
и опстанка у властитој земљи и о оним
старијима, обузетим носталгијом
и борбом против времена које
их превазилази. Сликајући живот
младих људи у једном узбурканом
времену и комбинујући елементе
друштвеног романа и фантазмагорије,
писац у „Јазу“ обликује позорницу на
којој се, усред великих политичких
и историјских ломова, показују
упечатљиви ликови са својим
људским и интимним драмама.

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

1111

12 ВРШАЧКА КУЛА

ФОТОРЕПОРТАЖА

ПЕТАК • 6. октобар2017.

САЛАШИ: ИЗМЕЂУ ИДЕАЛ

Салашарски начин живота као јединствени поредак
у времену и простору, као одређени културни образац,
чине разнородни елементи. Они су сачувани у сећањима
салашара али и у машти Војвођана. Романтизирана идеја
о салашима не познаје превирање, усамљеност и тугу,
несигурност и немаштину. За њихову идеализацију није
пресудно да ли споровозни ћира више не иде пругом
уског колосека, да ли деца ретко обилазе своје остареле
родитеље, да ли има лопова у атару. Идеализована
представа о салашима не садржи турбулентне економске
и друге промене, опустеле атаре и запуштене салаше,
урушене кровове, ни разбојнике који прерушени у
сточаре крстаре пољима.
Са нестајањем салаша нестаје и салашарски начин
живота, који иако је у стварности увек био испуњен
напорним радом са неизвесним резултатом, у
представама становника ове регије постоји као идеја о
идили и изобиљу.
Весна Недељковић Ангеловска
Захваљујући Љубомиру Грубићу, Владимиру
Червенки и Феђи Киселичком на изложби су
приказане фотографије забележене током
етнолошког истраживања салаша Бачког
Петровог Села (1987, 2006, 2012- 2014. године).
Изложбу су имали прилику да виде и Вршчани
у Музеју Конкордија, а за све оне који су је
пропустили, захваљујући љубазности Градског
музеја Вршац и кустосу Ивани Ранимиров имамо
је и на страницама “Вршачке куле”.
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
MADÁCH IRODALMI SZÍNPAD- DR. VÁRADY TIBOR LEGÚJABB KÖTETÉT MUTATTÁK BE

AZ ÚJ ISKLAÉV KEZDETÉN A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN

étfőn a nagybecskereki
színház kamaratermében, a Madách Irodalmi
Színpad szervezésében bemutatták Dr. Várady Tibor Libatoll
és történelem címen megjelent
legújabb kötetét.
A kötet a családi ügyvédi
iroda irattárának anyagából készült, és a Zoknik a csilláron, életek hajszálon című könyvének
a folytatását jelenti. A könyvnek
ez volt az első bemutatója, tekintettel, hogy javarészt nagybecskereki témával foglalkozik.
A szerzővel Sági Varga Kinga
a kötet szerkesztője beszélgetett. A könyvben igen nagy teret

Tanévnyitó szentmise
a székesegyházban

Libatoll és történelem címen
H

T

„

A kötet a családi
ügyvédi iroda
irattárának anyagából
készült, és a Zoknik
a csilláron, életek
hajszálon című
könyvének a
folytatását jelenti.

»Sági Varga Kinga és Dr. Várady Tibor
szentelt az író a Messinger Karolin Leánynevelő Intézet pereinek, valamint a párbajozásokra
vonatkozó iratoknak. Várady rámutatott, hogy azért tartja érdekesnek a párbajokra vonatkozó
dokumentációkat, mivel ezek
a nyilvános levéltárakban igen

kis számban vannak, tekintettel, hogy a párbajozásokat a törvény tiltotta. Csak azon esetekben bukkanhatunk párbajokra
vonatkozó adatokra, amennyiben az adott párbaj bírósági ügygyé vált. Ez viszont igen ritkán
történt meg. A párbajok aktái így

a magán levéltárakban lelhetők
fel leginkább. Ebben a kötetben
mintegy húsz párbaj aktáit mutatja be a szerző.
A nagybecskereki könyvbemutató a Madách Színház őszi
jubileumi évadjának első rendezvénye volt.

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE ELSŐ ZSINATÁNAK ELŐKÉSZÜLETEI NAGYBAN ZAJLANAK-JÓ NEKÜNK ITT!

anítónőjükkel, Gera Annával és hitoktatójukkal, Juhász Irénnel vonultak be a tanévnyitó szentmisére a nagybecskereki
alsósok szeptember 17-én.
A szentmisét msgr. Gyuris
László székesegyházi plébános mutatta be, a zenei szolgálatot a Nepomuki Gyermek- és Ifjúsági Kórus látta
el Kornélia nővérvezényletével és Elias Ohoiledwarin
SVD atya gitárkíséretével.
Homíliájában a plébános
– aki Nagybecskerek hittanosainak plébániai hitoktatója is egyúttal – homíliájában a megbocsátásról beszélt. Tudjunk bocsánatot
kérni, mert bocsánatot kérni sokkal nehezebb, mint
megbocsájtani – hangsúlyozta, és egy tanulságos
történetet is elmondott a
témával kapcsolatban.
Az áldozást megelőzően a plébános valamennyi
első és második osztályost

áldásban részesített, majd a
szentmise végén megáldotta az iskolatáskákat. Azért
tesszük ezt, hogy tudjátok,
a tanulás szent dolog, Isten
akarata – hívta fel a gyermekek figyelmét Gyuris atya,
aki a szülőknek és nevelőknek sok türelmet és erőt kívánt vállalt feladataik és hivatásuk teljesítéséhez.
Ugyan ezen a napon a
horvát nyelvű esti szentmisén tartották meg a nem
magyar anyanyelvű hittanosok tanévnyitó miséjét.
Itt a hittanosok a plébános
irányításával eljátszották a
napi evangéliumot a megbocsájtásról.
A székesegyházi plébános valamennyi hittanosának jó tanévet kívánt, s
egy-egy alapvető imákat
tartalmazó lappal és csokoládéval ajándékozta meg
őket.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

B. SZABÓ GYÖRGY FESTŐTÁBOR A NAGYBECSKEREKI PETŐFIBEN

A tordai diákok közös
festményt készítettek
A

Harmincegy éves lesz egyházmegyénk
H

armincegy éve lesz, hogy
Szent II. János Pál pápa
megalapította a Nagybecskereki Egyházmegyét. Tavaly júniusban, a papi napon fogalmazódott meg, hogy zsinatot
ünnepeljünk, amelynek célja a közös útkeresés, hogyan
újulhatunk meg, milyen erőforrásaink vannak, milyen nehézségekkel kell szembe néznünk, s hogyan kell mindezekre a krisztusi tanítás fényében tekintenünk – mondta
előadásában Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök szeptember 23-án. Ezen
a napon az egyházmegye védőszentjére, Szent Gellértre
emlékeztek az egyháztanácstagok lelkipásztoraikkal és főpásztorukkal együtt a székesegyházban, amelynek keretében a püspök atya tartott
előadást.
Idén a legaktuálisabb té-

ma, a Nagybecskereki Egyházmegye Első Zsinata, amelynek
előkészítő folyamatait a koordináló bizottság vezeti, de a
munkába az egész egyházmegyét bekapcsolják a munkabizottságokon és a plébániákon
keresztül. Minderről a főpásztor beszélt, bemutatva a munkafolyamatok dinamikáját is.
A püspök atya külön figyelmet szentelt a mottó és logó
magyarázatának – ezekkel december 3-án, a zsinati előkészítő folyamatokat megnyitó
ünnepségen szélesebb körben
is beszél majd, s a három éves
előkészületi idő alatt Bánát
szerte mindenki megismeri
azok jelentését, üzenetét.
Szent Gellért ünnepe a
Nagybecskereki Egyházmegyében az egyháztanácstagok
találkozója mellett a kollégiumok tanévnyitó szentmiséjének időpontja is. A nagybecs-

kereki Szathmáry Karolina Leánykollégium és a muzslyai
Emmausz Fiúkollégium növendékei Veni Sanctén vesznek részt ezen a napon, amelyet főpásztoruk mutat be az
egyházmegye lelkipásztoraival együtt, a zenei szolgálatot
hagyományosan a muzslyai
Don Bosco kórus látja el Mezei Szimónavezetésével.
Az idei szentmisén msgr.
Fiser János általános helynök
mondott homíliát. A vikárius Szent Gellért életének egy
momentumát emelte ki, vértanúvá válása pillanatát. Szent
Gellért alapot vetett az Egyháznak, s teljesítette feladatát, amellyel Szent István bízta meg: megszervezte a Csanádi Egyházmegyét. Szent Gellértre úgy szeretnénk ma tekinteni, mint tanúra, aki életével és halálával tesz tanúságot – hangsúlyozta a helynök

úr. Tőlünk senki sem kér vértanúságot, de római katolikus
hitünk megköveteli, hogy tanúságot, ha kell, vértanúságot tegyünk. Tanúságot kell
tennünk a családban és tanúságot kell tennünk a közösségeinkben arról, hogy hívő
katolikus emberek vagyunk.
Kedves kollégisták, szükséges, hogy tanúságot tudjatok
tenni, hogy nem vagytok közömbösek! Kedves tanácstagok, ti vagytok a plébánosok
első munkatársai, segítsétek
őket! – kérte Fiser atya.
Kérjük Szent Gellértet
és Boldog Bogdánffy Szilárdot a többi bánáti vértanúval
együtt, hogy vérük új generációkat neveljen és három év
múlva ki tudjuk mondani: Jó
nekünk itt!
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA
KOVÁCS SZÖSZILL

nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület nagytermében szombaton rendezték meg a hagyományos B.
Szabó György festőtábort. A
tábor szervezője az idén is
az Art klub és vezetője Meleghy Zsuzsanna volt.
Az idén a tapasztalt
amatőr festőművészek mellett a tordai Ady Endre Általános Iskola diákjai is részt
vettek, akik egy közös képet készítettek. Az idei tábor Nagybecskerek Város és
a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.

»A tordai diákok munka közben

ÉVADNYITÓ ELŐADÁS A MADÁCHBAN
TALÁNYOS VARIÁCIÓK A NAGYSZÍNPADON
A nagybecskereki Madách Színház évadnyitó előadását szeptember 30-án
19.30-as kezdettel tartja.
A közönség Eric Emmanuel Schmit: Talányos variációk című duódrámáját
láthatja. Az előadás a színház nagytermében lesz. A jegyek előadás előtt a
jegypénztáron válthatók.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем новију кућу 200 m2
комплетно опремљену, парно грејање,
демит фасада, укњижена. Може замена
за мању уз доплату. Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу стара
градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену кућу
(стан), у Панчеву, 67 m2, у центру града
без посредника, власник. Тел. 064/13-23663 и 063/75-79-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет сређена,
ПВЦ столарија, могућност заменеза стан
са доплатом. Тел. 060-66-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1 улаз 2
стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54 m², Трг
Константина Спајића 6/12. Тел. 060/07800-99 и 060/36-80-122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици Лепе
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по
договору. Тел. 065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за продају,
плац са кућом 700 m², гаража, воћњак,
лоза и цвеће. Тел. 831-631 и 064/280-5862.
Продајем кућу у Улици Југ Богдана
52 у Вршцу. Цена 25.000 евра. За
детаљније информације звати после
14 часова на телефон 063 305 532 или
упитати у Југ Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од 81 м2,
на великом плацу, плус нус просторије,
летња кухиња. Тел. 064/151-39-19.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел.
064/598 - 3898
Продајем или мењам нову кућу за
стан мањи уз доплату. Кућа има 240м2
са поткровљем, гаражом 30м2 на плацу
1000m2, Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје. Цена.
2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за нешто
мање викендица 120 м² , плац 12 ари, у
Белановици између Љига, Лазаревца и
Аранђеловца. Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном плацу,
„тојоту“ црвене боје, два бицикла.
Повољно. Тел. 013/28-32-536.
Продајем кућу на лепом месту код
„Виле брег“. Тел. 831-579.
На продају или становање мања
кућа 56 м², тераса и двориште. Тел.
063/292-177.
Кућа на продају у Улици Јоргована
18, код ЈАТ-а. Тел. 062/825-48-51 и 061/4949-252.
За продају кућа спратна и гаража,
саксијско цвеће палме, лијандери, алоја
вера. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2. октобра83. Тел.
281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.Тел.
060/03-02-11

Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
Продајем кућу у Гундулићевој
23 код Војничког трга. Кућа има пет
соба, купатило, кухињу и двориште
са нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина плаца 830 м2. Тел. 064/51069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5
соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33. Тел.
069/642-661.
Два стана на продају, Феликса
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629749
На продају кућа у центру града,
реновирана, одмах усељива, у Змај
Јовиној 25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни објекти
на 4,7 ари плаца.Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел:
062/883-7304
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

Продајем кућу у улици Цара
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
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октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем намештен стан
комплетно опремљен, једнособан,
усељив одмах. Тел. 837-513 и
063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74
м², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.
Продајем трособан стау од
75 м² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.
Кућа за продају у Војводе
Книћанина 24, плац 8 ари са
комплетном инфраструктуром.
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на уласку
у Јабланку, воћњак, виноград,
градска вода, телефон, базен за
кишницу, легализовано, поред
асфалтног пута погодно за пчеларе.
Тел. 013/830-716.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Продајем стан од 110 м² на
два нивоа на Војничком тргу,
комбиновни петокрилни орман са
4 фијоке, тросед на развлачење, тв
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан.
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 м² у
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-5785.
Продајем кућу испод „Виле
брег“, приземље плус два спрата,
струја, вода, плин, канализација,
плац 5 ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Два ексклузивна дуплекс
двоипособна стана у Вршцу, 67м2
и 76м2 за издавање или продају.
Потпуно нови, некоришћени.
Строги центар, Дворска 3, изнад
Рајфајзен банке, у дворишту.
Савремено опремљени, други
спрат, етажно грејање, клима,
телефон. Контакт 063 68 40 40.
Продајем кућу у Гудурици, Отона
Жупанчића 34, кућа са окућницом
27 ари. Тел. 061/ 217-68-26.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и
063/83-64-330.
Воћњак са викендицом у
Думбрави на продају. Површина
13 ара а викендица од 40 квадрата
плус поткровље. Има вода и струја.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/740-12-10.
Продајем спратну кућу са
гаражом са плацем 700 м². Тел. 831631 и 064//285-862.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем кућу у Борачкој
улици, приземље и два спрата,
вода,
струја,
канализација,
укљижена, 200 м², плац 5 ари или
мењам за Београд или Нови Сад.
Тел. 064/038-37-57.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
У Београду издајем двособан
намештен стан студентима. Тел.
065/814-85-71.
Издајем намештен једнособан
стан у центру ул. Анђе Ранковић
(централно грејање, кабловска,
интернет). Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој девојци потребна
кућа за становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем
полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81
а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем гарсоњеру у Панчеву,
намештену, центар, за једну особу
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.
Издајем намештену гарсоњеру
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел
062/160-35-25 и 063/877-99-85.
Локал за издавање 22 m2,
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло
повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у строгом
центру. Тел. 060/335-11-72.
Локал за издавање у улици
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел:
063/894-9163
Кућа са двориштем за
издавање од 01. марта 2017.
(ненамештена), 3 собе, предсобље,
трпезарија - ниша и купатило,
стара градња, све адаптирано.Тел:
064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995,
013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период. Тел.
060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на спрату,
нова градња, посебан улаз, одвојен
плин и струја, има кабловску и
интернет. Тел. 063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/5152-245.
Издајем једнособан конфоран

стан. Тел. 063/767-55-79.
Издајем канцеларију у центру
Вршца - приземље, има заштитне
решетке и паркинг.Тел. 064/1979069
Стан за издавање у улици
Феликса Милекера 20/1. Тел.
063/8629-749
Издајем
ненамештени
једнособан стан у ужем центру
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима.
Информаије на тел. 062/15-76-553 у
времену од 17 – 21 часа.
Издајем једнособан намештен
стан у улици Југ Богдана 18.
Повољно.Тел: 064/186-5244
Издајем
студенткињама
једнособан стан у згради на 1.
спрату код Педагошке академије,
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.
Издајем празну кућу (двособан
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255504.
Издајем двособан намештен
стан у Новом Саду код социјалног.
Тел. 064/707-53-30.
Издајем празну кућу у ул. Цара
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.
Кућа спратна, гаража, воћњак.
Саксијске палме старе 10 година,
алоја вера. Тел. 013/837-631.
Издајем једнособан намештен
стан ученицама или самицама. Тел.
013/ 834- 975.
Издајем кућу у ул. Жарка
Зрењанина 34, преко пута Суда.
Тел. 063/106-70-74.
Издајем
намештени
засебни стан у кући, први спрат,
двособан, засебан улаз, Борачка
улица, одвојени гас, струја,
канализација. Тел. 064/038-3757.
Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97м2, на
првом спрату изнад Рајфајзен
банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика,
армстронг плоче, клима,
телефони. Идеалан за агенције,
бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 м², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
посебним
комуналијама и издајем собу за
ученице са употребом кухиње
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и
834-065.
Издајем стан у кући на
првом спрату, засебан улаз,
у Борачкој улици, Сопствена
струја, велики плац. Тел. 064/0383-757.
Издајем
дворишну
намештену гарсоњеру, грејање
на плин, одвојен сат за плин
и струју, кабловска, интернет.
Центар, Иве Милутиновића 20.
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.

РАЗНО
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица пећ,
плински сат и редуктор, бутан боца
од 5 кг и 3кг, патике кожне број 44,
бунда крзнена женска број 42, јакну
женску кожну број 44. Тел. 064/16858-94.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim
ulazom i centralnim grejanjem
u Maloj Americi kod
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Tel: 023/261-431
064/388-92-35

Продајем замрзивач сандучар
400л. исправан. Тел. 064/18-65-244.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000
дин.), Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“ Bosch
(3.500 дин.). Све заједно 10.000 дин.
Тел. 061/88-249-88.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на спрат.
Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 6
комади буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од 30 и
50 литара, детелину у количини
од 500 снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски бицикл. Тел. 064/47728-40
и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор „Лабин прогрес“ 14
кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном
стању, 3 комада са старијим
гумама. Тел. 064/130-84-90.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем замрзивач сандучар
дрвени регал са столом, шиваћу
машину „Багат“ и вунени тепих. Тел.
064/18-65-244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-52-44
Продајем
четвороделни
регал, дводелну судоперу, т.
Креденац, два тв сточића. Комоду
за постељину, мали прозор са
шалоном, кревет без мадраца,
витрину за књиге, кауч. Тел. 061/1844-316.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34
Часови математике за основце,
средњошколце и студенте у
Уљми, апсолвент Метематичког
факултета. Тел. 060/501-50-01.
На продају метални „У“ профил
8х4 цм 900 дин. по дужном метру.
Тел. 065/20-30-750.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно!. Тел.
064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000 дин.
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке „Адидас“
40-41, очуване , повољно. Тел.
013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица, две
фотеље, тросед, врата дрвена,
електрични шпорет и кухињске
радне делове. Тел. 013/833-806 и
064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач
серије „5“ , у беспрекорном стању.
Вршим сервис кирби усисивача са

ВРШАЧКА КУЛА
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набавком делова. Тел. 060/0330746.
Бошова ланчана електрична
тестера АКЕ 405 нова некоришћена,
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43 нове
некоришћенеТел: 064/1955 - 269
Продајем шиваћу машину “Багат”
(половна), врло повољно.Тел: 2891-209
На продају замрзивач сандучар
“Ободин” 300 литара, сасвим
исправанТел: 013/ 2820-059, 069/3770073
Поштена и вредна жена служила би
и неговала старију особу и радила кућне
послове. Тел. 064/33-926-33.
На продају два хектара земље, у
Великом Средишту, у близини карауле и
телевизор „Самсунг“. Тел. 065/88-37-420.
За продају машине за прање
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“
све у исправном стању. Комбинован
електрични шпорет „Кончар“ исправан.
Тел. 064/42-90614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине 3,50 м.
И две фотеље. Тел. 064/33-926-33.
Купујем једногодишње морке
(женске) из околине Вршца. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
Продајем сејалицу за жито. Тел. 845037.
Дајем часова математике ђацима
свих узраста и свих нивоа знања. Веома
повољно. Тел. 064/170-57-34.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33-92633.
Продајем струг за обраду метала,
плуг за мотокултиватор. Тел 064/15139-19.
Помагала бих у кућним пословима.
Тел 063/159-14-48.
За продаjу машина за прање
веша(три комада) у потпуно исправном
стању, старости од 5 до 22 године. Цена
повољна, може замена уз доплату. Тел.
064/429-06-14.
Продајем нова инвалидска колица,
апарат на струју за циркулацију, мањи
тепих, фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и припадајуће ПВЦ преграде
(делимично застаклене) у деловима,
ширине око 3,50 м, висине 2,60 м. Тел.
064/33-926-33.
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере за
тракторе и комбајне, калеме и опрему
за аутоелектричаре, Бела Цркава,
Масарикова 27. Тел. 852-209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“). Очувана, са дуплим
термо стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан прозор
(80х140 цм „Словенијалес“), очуван са
дуплим термо стаклом и пластичним
ролом. Цена 40 евра. Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина „Унион“,
руска , нова, само глава, очувана. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван пиштољ
ЦЗ- 7,62, тетејац, први власник, само
ицима са дозволом. Цена 100 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
полован
очуван
пиштољЦЗ-99, дуга деветка,
п р в и власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра. Тел. 064/12317-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину дана
гаранције, са унутрашње стране велика

појачања, дупло дно (фи 35х1120
цм) Цена 35 евра. Тел. 064/123-1756.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку ауто
куку (немачку) од аудиа 100, са
електро инсталацијом. Тел. 064/
123-17-56.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Продајем два половна, очувана
лимена поклопца мотора „бубрега“
и предњи лимени блатобран од
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
Продајем празну бутан боцу од
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају, мали
и велики формат. Тел. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно! Тел.
064/170-57-34.
Продајем стилски сто и столице,
диван (отоман), шифоњер,
комбиновани шпорет, кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75) за
друштво. 100 дин. сат (зими може и
у Берлину за 3 месеца). Молим смс
064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел. 063/7085-735.

Помагала би старијој особи.
Тел. 064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и
четири столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година
за дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно.
Тел. 064/168-58-94.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара,
лисичје крзно, крзнену бунду,
патике кожне мушке бр.43 два
пара, фиксни телефон 3 ком.
исправна и кауч. Тел. 064/168-5894.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за
поврће. Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-1448.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.

064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за
компјутер, канцеларију и погодан
за кућну употребу, са делом
за тастатуру на извлачење. У
одличном стању, као нов, повољно.
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.
Продајем велики вијетнамски
тепих 3,5х2,5м, већи дечији пони
бицикл, бели. Тел. 013/806-527.
На
продају
калолифер
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) са
термостатом, мало коришћен. Цена
90 €. Тел. 065/33-55-343.
На продају половна 70-турбо
пећ на дрва. Цена 90 €. Тел. 065/3355-343.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним
пословима. Звати од 17 до 20
часова. Тел. 013/805-385.
Продајем бетонске цеви за
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајем решо (плин/бутан)
три горионика, мало коришћен. Тел.
064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван, двосед,
два јоги душека мало коришћена,
балконска врата словенијалес са
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од оштрачкокључарске радње. Повољно. Тел.
835-738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и
бицикл „Caprioli“ брдски 21 брзина.
Тел. 062/880-51-33.
Продајем комбиновани шпорет
(струја-плин) „Горење“. Повољно.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма
идеале са мадрацем за једну особу
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42,
браон. Тел. 064/131-91-28.
Продајем
брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10734.
Продајем кухињске елементе,

дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску пећ
Темпо 4, плински бојлер, сто за
дневну собу(дрвени), гаражна
врата, дечији бицикл, тврда
носиљка за бебу, музичка љуљашка
за бебу (до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем палме старе 10
година, луковице лала, алоја веру
и лијандере. Тел. 831-631 и 064//285862.
Продајем емајлиране канте од
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и
064/ 28-58-62.
Продајем пржионицу за кафу
комплетна , са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37.
Математика, помагање при
учењу, припреме за пријемне
испите. Тел. 013/2839-461.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови. Тел.
064/163-0118.
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први
власник, могућ договор. Тел.
064/819-9260

На продају југо корал60. Цена
по договору. Тел. 060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.Тел: 2891-209
На продају Југо 55. Тел:
063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940
и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору. Тел.
013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3 у
возном стању трајно регистрован,
потребна замена карика! Цена
100€. Тел. 064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене боје,
аутоматски мењач, регистрован,
мало прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за седиште,
аларм, церада, Хитно. Цена
650€. Тел. 064/510-50-66.

СЕЋАЊЕ

Прошло је 25 година од како није са
нама

КЕТА ЂУРЂEРВКА ЂУЂА
10.10.1992 -10.10.2017.

Почивај у миру.
Др Ромулус Кета

Дана 1. октобра 2017. године навршило се шест тужних година како
је престало да куца срце нашег сина, оца, супруга, стрица и девера

РАНКО ПЕТРОВ
1957-2011.

Ни време које је прошло, ни оно
које ће проћи не може ублажити
бол и тугу за тобом.
С љубављу и поштовањем
чувамо те у нашим срцима и
мислима.
Мајка Милица, отац Жарко, ћерке Јелена и Анђела, син Жарко,
супруга Снежана, братанци Драган и Давид и снаја Јованка

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 6. октобар2017.

vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898
ž.r. 340-0000000002240-97
- ERSTE BANK
ž.r. 355-0000001017816-46
- VOJVOĐANSKA BANKA
ž.r. 200-2632460101866-91
- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84
- BANKA INTESA

Ovo izdanje je prijavljeno za
odit kod ABC Srbija

Оснивач и издавач:
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ
2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020, поштански фах 86, E-mail: vrsackakula@yahoo.com

•
•
Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов
•
Маркетинг и огласи А. Бенка
•
Штампа: Штампарија Графопродукт Нови Сад
•
CIP - Каталогизација у публикацији бибиотеке Матице српске, Нови Сад
•
Недељно
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 6.октобар 2017.

1919

АМБАСАДОР ФИНСКЕ И ЧЛАНОВИ НОРДИЈСКЕ ПОСЛОВНЕ АЛИЈАНСЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ

АМБАСАДОР ИКОНЕН: ФИНСКА УВОЗИ ВЕЛИКИ
АСОРТИМАН ПРОИЗВОДА ИЗ ВОЈВОДИНЕ
Председник Привредне коморе
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић
примио је претходне седмице
амбасадора Финске у Републици
Србији Њ.Е. Перти Иконена, који је
заједно са делегацијом Нордијске
пословне алијансе и представницима
компанија чланица Алијансе посетио
Нови Сад.
Сусрет у ПКВ посвећен је
унапређивању привредне сарадње
између
српских
и
финских
привредних субјеката који послују
на
територији
АП
Војводине.
Више од 50 привредника чланица
Нордијске пословне алијансе и ПКВ
присуствовало је скупу, након којег су
уследили билатерални сусрети у ПКВ.
Председник Вучуревић изразио
је велико задовољство посетом
и представио члановима финске
делегације привредну сарадњу АП
Војводине и Финске истакавши да
постоји много простора за њено
побољшање. Изразио је наду да ће
билатерални сусрети бити успешни
и да ће у наредном периоду бити
постигнути договори о сарадњи.
„Могућности
за
унапређење
економске сарадње постоје, јер
Финска увози велики асортиман
производа из АП Војводине, а
нарочито, у великом проценту,
пољопривредне производе“, рекао је
Вучуревић.
Амбасадор Финске Перти Иконен

истакао је да нордијске земље
и компаније често на тржишту
наступају заједно, јер су привредни
потенцијали тако много јачи. Додао је
да посета ПКВ даје наду, јер како каже,
управо у АП Војводини нордијске
компаније желе да нађу партнере.
„Нови Сад и АП Војводина су нам
посебно значајни из разлога што је
Нордијска алијанса, сада већ пети
пут организовала, караван овог

тима и увек смо имали као један
од циљева да посетимо Нови Сад,
Војводину. То је резултовало томе
да је ова посета најпосећенија.
Највећи број компанија се пријавило
сада. Наравно, ово је прва у низу
посета ПКВ и надам се да ћемо и
за следеће посете имати овакав
одзив компанија“, рекао је директор
Нордијске пословне алијансе Андреја
Павловић.

Нордијска пословна алијанса у
Србији је удружење које је основано
од стране нордијских привредника,
а сада, након шест година постојања,
окупља 50 компанија нордијских
земаља – Финске, Шведске, Норвешке,
Данске и Исланда, и интензивно
сарађује
са
свим
нордијским
амбасадама.
Кабинет председника
коморе Војводине

Привредне
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 233, 14. MАРT 1990.

ПО МЕРАКУ ГЛЕДАЛИШТА

Сентиментална наклоњеност Вршчана „Коштани“ Б.
Станковића и Уснији Реџеповој – од пре неких 17 година –
а у сценској поставци Миодрага Гајића, ево, донела нам je
премијерно (6. марта) на сцени „Стерија“ обнову те представе.
Премијерна публика је била задовољна, пре свега лаком
„читљивошћу“ и слушљивошћу Бориног „жала за младошћу“, а
посебно мизансценском, сценографском и констимографском
ликовношћу позорнице. Без упуштања у одмеравање снага и
уверљивости изнетих ликова и карактера игре овог „комада
из врањског живота с песмама“, вршачка публика цени на свој
начин потез „Стерије“ да обнови „Коштану“, с кратком оценом да
је режија добра, те да Уснија лепо пева.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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 (91)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIII ОДЕЉАК
1787.-1790.

Лик и песма лепе Коштане, када не наступа Уснија Реџепова,
уверљиво тумачи глумица „Стерије“ Душица Митровић. Она је
у обновљеној представи једна у низу нових лица, којих није
било у Гајићевој представи пре 17 година . Време су до данас
премостили радом и верношћу „Стерија“ само Томислав Пејчић
(Митке) и Радмила Пејчић (Ката). Обоје сигурни и уверљиви у
представи којој највише одговара сажета оцена - коректност,
без излета у несигурно и непробано.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 233, 14. MАРT 1990.

ДРУЖЕЊЕ И ДОГОВОРИ У ВРШЦУ

Југословенско спортско друштво „Партизан“ има свој
Клуб пријатеља и у Вршцу. Основан је прошле године,
председник је Сава Мема, а циљ постојања и рада
Клуба је дружење, заједнички одласци на утакмице,
ширење спортске културе, организовања друштвених
манифестација и др. У међувремену, један такав сусрет
одржан је у Вршцу...
Поводом приређивања манифестације „Црно-бела ноћ“
у вршачком Хотелу „Србија“, гости љубитеља „Партизана“,
Вршца и овдашњих колектива „Хемофарм“ и „Вршачки

виногради“, били су и генерални секретар ЈСД „Партизан“
Предраг Манојловић, заменик ген. Дир. Миодраг Обућина и
Иван Јевтић. У „Хемофарму“ су гости, са директором фирме
Миодрагом Бабићем и сарадницима, баш као и у „Вршачким
виноградима“ разговарали о могућим видовима пословне
сарадње, посебно у области маркетинга.
Одржена је годишња Скупштина Клуба љубитеља
„Партизана“, а у АС клубу Хотела „Србија“ обављена
је промоција маркетинг делатности „Партизана“, са
пригодном продајом артикала са ознаком ЈСД.
Свечаности под називом “Црно-бела ноћ” присуствовали
су тренер Партизана Иван Голац, као и играчи Гордан
Петрић и Предраг Мијатовић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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„ПОСЛЕДЊИ „ ТУРСКИ РАТ

Осим Кутрице, и млога
друга села страдала су од
Романа. То беху већином
немачке насеобине, чији су се
становници, преплашени од
Турака, разбегли, оставивши
своја кућишта
Романима
на милост и немилост.
Такве судбине беху, међу
осталима, Анина, Стајердорф
и Оравица. Почетком Турске
инвазије,
Стајердорфљани,
гоњени паничким страхом,
побегоше у Догњачу. Овде
их пријатељски дочекаше и
задржаше читавих 6 недеља.
А њихове мучно саграђене
куће постигла је иста судбина
као и Оравицу: суседи Романи
савршено
их
опљачкаше
1). Исте судбине био је и
јако насељени и напредни
Либлинг у чаковачком округу.
Преплашени
несретним
бекством ћесарске војске код
Карансебеша, Либлинговци,
као и остале колонисте,
разбегоше се, оставивши
иза себе све своје имање. За
њиховог одсуства, суседи
Романи покрадоше им све,
па чак и довратке од прозора
и врата 2). Истим начином
уништише Романи из Изграда,
Дубоша, Блажова и Валова – и
Ницкидорф, Велики Кевереш и
остала суседна села у тамишкој
жупанији 3).
Међутим
западно
од
Вршца
биле су неколике
битке 6.и 9. октобра, капетан,
барон Капаун, са своји
киразири, задржао је Турке
из Алибунара на Ст. Јаношком
каналу, недајући им да даље
продиру пут Темишграда 4).
Одмах затим 10. октобра, и
капетан Хофнунгевалд са
потпоручником Мацкијевићем,
обадвојица из исте пуковније,
о једном чаркању између
Семијаја и Ст. Јаноша, разбио
је, са својих 40 киразира, 100
спахија и јаничара и одвијао
их је до римских бедема код
Алибунара. 5).
У том се пренео глас међу
Турцима, да долазе преко

Влашке Руси, који су их
неколико пута победили, осим
тога и време је бивало све
то горе, отуда ови азијатски
народи, који су се још из пре
почели бунити, не хтедоше
више остати. С тога велики
везир изда нужне наредбе ради
повратка, и тако Осмајлије
напустише доњи предео и
пређоше Дунаво, задржавши
само Нову Паланку и Панчево.
Турци, дакле, одоше, а Вршца
не уништише.
Чим се главна турска
војска у јужној Угарској
повукла до Мехадије, ф.м.л.
гроф Вартенслебен поведе
један корпус, 18. октобра,
пут Карансебеша и поседне
тамо улазак у планину. Сам
пак ћесар, с главном војском,
пошао је још 12. из Лугоша
и Денте, где је 15. и стигао
6). Вршчани су се веома
обрадовали овоме. Хенеман

је одмах изјахао пред ћесара
и известио га о моменталном
положају
Вршца,
иштући
уједно и напутке о свом даљем
држању 7). Услед тога, Вршац
је већ идућих дана поседнут
ћесарском авангардом.
Док је Вартенслебен са
својим корпусом продирао
пут Мехадије, ћесар Јосиф II.
с главном војском упутио се у
Вршац 8), премда није свраћао
у варош. Пошто је најпре посео
најважније позиције северног
Баната, он се кренуо са својом
војском у три колоне. Првом
колоном управљао је Лилије,
уз пратњу самог ћесара. Она
се кретала пут Томашевца,
Сакула и Јабуке. Друга колона
пролазила је преко Алибунара
и Новог Села, а трећа преко
Вршца, Беле Цркве и Ковина,
све три пак ваљале су се
састати у Панчеву. 9).

1)
Constantin
v.
Schilde:Hist.
Almanach der Entstehung und Entwicklung der
Gemeinde Steierdorf-Anina, str.35
2)
S. Hetzel: Localgeschichte des
Marktfleken Liebling, Tamisgrad 1870. str. 9
3)
Dr Szenktláray J.: Száz év, sv. I. str.
497

4)
Kurze Gesch. d.k.k.Regim. sv
II.str.32
5)
Kurze Gesch. d.k.k.Regim. sv
II.str.32
6)
Ausfübrl. Gesch. d. Krieges zw.
Russland, Oesterreich und der Türkez etc. sv. I.
str. 176

7)
По једној традицији Хенеманове
породице
8)
Ausfübrl. Gesch. ety.sv. II. str.177.
9)
Laudon’s Leben und Thaten, sv,II.
str.83.
.
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НОВО МЕСТО ЗА РЕКРЕАТИВНО ВЕЖБАЊЕ КОД ГРАДСКОГ ПАРКА

ВРШАЦ ДОБИО ПРВУ ТЕРЕТАНУ НА
ОТВОРЕНОМ

Вршац је од суботе 30.
септембра богатији за још један
спортски објекат, прву теретану
на отвореном која је донација
ЈКП “2. октобар”. Теретана на
отвореном биће на услузу свим
спортистима
и
љубитељима
рекреативног вежбања и налази се
у паркићу Геронтолошког центра,
у непосредној близини Градског
парка. Теретана на отвореном
је свечано отворена Даном
вежбања, а јавни тренинг водио
је инструктор кросфит вежбања
Милан Шалиначки.
- Велика ми је част што сам
позван да учествујем у једној
оваквој акцији, сматрам да је ово
веома корисно јер ће Вршчани
моћи слободно да вежбају када
год то буду желели. Захваљујем
се свима који су учествовлаи у
овоме, а ми ћемо већ од следеће
недеље организовати тренинге
овде и позивам све Вршчане да
нам се придруже. Препоручујем
да се максимално искористи овај
простор и да се Вршчани мало
више активирају око здравог
живота, а ово је један велики корак
ка томе.
Повод
отварања
теретане
на отвореном директор ЈКП “2.
октобар” Небојша Перић рекао
је да је ово скроман начин да се
квалитет живота првенствено
младих људи подигне на виши
ниво.
- Ово је само прва фаза
постављања справа за вежбање,
а на пролеће планирамо да овај
простор проширимо и поставимо
још додатних справа. Позивамо
грађане да нам се обрате и пошаљу
своје иницијативе са другим
локацијама у граду где бисмо
могли да поставимо овакве справе,
рекао је Перић.
У ОКОЛИНИ ВРШЦА СНИМАЊЕ „ЗАСПАНКЕ ЗА ВОЈНИКЕ“

ФИЛМ О
ВЕЛИКОМ РАТУ

Снимање филма „Заспанка за војнике“
у режији Предрага Антонијевића, а по
сценарију Наташе Дракулић, заснованом
на чувеној прози Стевана Јаковљевића,
почело је почетком септембра у Белој
Цркви. У међувремену снимани су кадрови

у Вршцу и околини. Снимање ће трајати
до новембра, а премијера се очекује
половином идуће године.
Филм је смештен у доба Првог
светског рата, а улоге су поверене: Марку
Васиљевићу, Вуку Јовановићу, Љубомиру

Бандовићу, Ненаду Окановићу, Александру
Ђурици, Ивану Ђорђевићу, Марку Гверу,
Николи Илићу, Марку Павловићу, Стефану
Радоњићу, Петру Кокиновићу, Јовану
Гулану, као и Александру Берчеку, Радошу
Бајићу и Наташи Нинковић.
Према речима глумаца, снимањима
су претходиле пробе и припреме, као и
часови јахања.
Директор фотографије је Милош

Кодемо, сценограф је Миленко Јеремић,
костимограф Иванка Крстовић, а маскер и
шминкер Маринела Спасеновић.
Како је саопштено, укупан буџет филма
износи 225 милиона динара, а у реализацију
су се укључиле продукцијске куће Филм
Данас, Комуна, Dandelion production,
Contrast studios, Concept studio и Direct
media, као и Авала филм.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 7.КОЛО
Слобода (НК) - Вршац јунајтед
Бегеј - Јединство (НБ) 		
Кикинда 1909 – Пролетер
Полет - Слога 			
Младост (О) – ЖАК 		
Раднички (С) - Војводина 1928
Раднички (К) - Јединство (БК)
Будућност – Козара 		

2:2
2:0
7:0
1:0
2:2
0:3
2:1
1:0

ТАБЕЛА
1. Кикинда 1909 7
2. Вршац јунајтед 7
3. Војводина 1928 7
4. Козара
7
5. Слобода (НК) 7
6. ЖАК 		
7
7. Јединство (НБ) 7
8. Пролетер
7
9. Младост (О) 7
10.Јединство (БК) 7
11.Раднички (К) 7
12.Бегеј
7
13.Будућност 7
14.Раднички (С) 7
15.Полет
7
16.Слога
7

5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

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

0
1
1
2
2
2
3
3
2
3
3
4
4
2
5
6

17
14
14
13
13
11
10
10
9
8
8
7
7
7
4
3

ПФЛ ПАНЧЕВО 7.КОЛО
Јединство (В) - Црвена звезда
Слога (БНС) - Јединство Стевић
БАК - Југославија 		
Борац (Ст) – Долина 		
Партизан (У) - Раднички (Б)
Војводина (С) - Војводина (ЦЦ)
Војводина (Цр) – Стрела		
Дунав – Вултурул 		

2:2
2:1
3:0
1:0
2:1
0:0
4:1
1:3
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РЕМИ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА У НОВИМ КОЗАРЦИМА

ДВА ГОЛА ЗА ЈЕДАН БОД
СЛОБОДА (Н. КОЗАРЦИ) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 2:2 (1:1)

Стадион “Илија Пантелић”, судија Неђо
Мрђа (Панчево), стрелци: Цвијановић у 20. и
Војводић у 65. минуту из пенала за Слободу,
Белић у 12. и Моторов у 55. минуту за Вршац
јунајтед
СЛОБОДА: Митровић, О. Ћулибрк,
Јовандић, С. Ћулибрк, Галић, Цвијановић,
Гавриловић (Узелац), коцкар (Д. Марковић),
Попов, Војводић, Вокић
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, Станков (Б.
Благојевић), Новаков, Бељин, Ранков, Радић,
Радосављев, Моторов, Белић, В. Благојевић
(Тодоровић), Крачуњел (Тејин)
Вршац јунајтед је два пута водио
у Новим Козарцима, али је на крају
морао да се зодовољи освајањем једног
бода. Изабраници тренера Ненада
Мијалиовића сада су на другој позицији
са три бода заостатка за водећом

Судија: Благоје Мијаиловић (Вршац),
стрелци: Мајсторовић (аутогол) у 36. и
Ивановић у 43. минуту из једанаестерца
за Јединство, Мајсторовић у 7. и
Шићаров у 20. минуту за Црвену звезду
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња
(од 87. С. Попов), И. Попов, Бирђан,
Ивановић, Јованов (од 52. Богдановић),
Ракитован, Гуја, Лазин, Калин, Москић
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић,
Остојић (од 46. Ракановић), Барбуловић,
Гвозденов, Шићаров, Дрндарски (од 86.
Јовановић), Чејић, Делкић, Мајсторовић,
Момиров, Јовановић
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ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

РЕМИ У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ, СТАТИВА
САВЕЗНИК ПАВЛИШАНА
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - Ц. ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 2:2 (2:2)

Почетак дерија припао је Павлишанима
који су већ у 20. минуту головима Бојана
Мајсторовића и Бранислава Шићарова водили
са 2:0. Ипак, Влајковчани се нису предавали и у
финишу првог дела меча успели су да изједначе.
Најпре је стрелац водећег гола Павлишана,
Мајсторовић, погодио сопствену мрежу, а потом
је Ивановић реализовао најстрожу казну после

прекршаја Делкића. Мало ко је очекивао у том
тренутку да ће то бити и коначан резултат, али
промене до краја није било. Најбољу шансу
да донесе победу Јединству пропустио је
Мирослав Ивановић у 81. минуту, када није
успео да по други пут погоди са беле тачке.
Његов шут зауставила је статива.

ПОЛЕТ - ВЛАДИМИРОВАЦ 2:2 (1:1)

Судија: Дамир Жигић (Вршац),
стрелци: Димитријевић у 15. и 66. минуту
за Полет, Јаћимовић у 5. и Гвозденовић у
53. минуту за Владимировац
ПОЛЕТ:
Печеновић,
Дубичанин,
Савић, Илић, Милунов, Петровић,
Димитријевић, М.Бранков (од 53.

Балан), Б. Стојанов, С. Бранков, Јованов
(од 62. Јовановић).
ВЛАДИМИРОВАЦ:
Митер,
Сладаковић, Рајовић, Гвозденовић (од
62. Балан), Д. Драгаш, Јаћимовић, Ј.
Драгаш, Стојчић, Милановић, Петковић,
Мратић

Избиштани већ три недеље не знају за
победу а по други пут узастопно успели
су да освоје само бод на домаћем терену.
Владимировчани су два пута водили у Избишту,
домаћи су захваљујући Немањи Димитријевићу
успели да остану непоражени.

ПАРТИЗАН (КАЈТАСОВО) - КАРАШ (КУШТИЉ) 2:1 (1:1)

На слици: Партизан (Кајтасово)

ФУ ТС А Л

ТАБЕЛА
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Нови дерби: Срђан Радосављев (Вршац
јунајтед)

ИЗБИШТАНИ САМО ДО БОДА ПРОТИВ ВЛАДИМИРОВЦА

Судија: Немања Ђурђев (Вршац),
стрелци: Секулић у 45. и Стегњајић у 90.
минуту за Партизан, Стефановић у 11.
минуту за Караш
ПАРТИЗАН:
Ђурковић,
Стопа,
Марић (од 57. Марковић), Месарош,
Стегњајић, Патарију (од 48. Симоновић),
Антонијевић, Т. Секулић, Путник, М.
ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” Секулић (од 90. Мунћан), Драгушев (од
69. Лука).
6. КОЛО
КАРАШ: Лападат, Ђорђевић, Томаш,
БоЖана, Стефановић, Младић, Божин,
Шевац – Ратар 			
3:1
Ирмија, Јовчић, Н. Милојевић, С.
Партизан (К) - Караш (К)		
2:1
Милојевић.
Јаношик - Хајдучица 		
2:4
Потпорањ – Добрица 		
5:1
У изједначеној борби пресудио је погодак
Борац (ВГ) – Виноградар 		
1:0
Слободана Стегњајића у последњем минуту,
Полет - Владимировац 		
2:2
бодови су ипак заслужено остали у Кајтасову.
Будућност (А) - Борац (ВС)
2:0

1. Потпорањ
2. Борац (ВГ)
3. Добрица
4. Будућност (А)
5. Полет
6. Хајдучица
7. Партизан (К)
8. Шевац
9. Борац (ВС)
10.Ратар
11.Виноградар
12.Владимировац
13.Караш (К)
14.Јаношик

Кикиндом., а шеф струке Вршчана није
задовољан нерешеним исходом.
- Однос према игри као и борбеност
била је на високом нивоу. Мислим смо
могли више од бода , али и домаћи су
имали своје прилике. Два пута смо водили
, једанестерац за противнички екипу је
по мом мишљењу престрого досуђен.
Следи нам меч са Козаром, други у низу
дербија, сви воле овакве утакмице. Тим
из Банатског Великог Села је три године у
самом врху истока, гајимо велики респект
према њима, али се не плашимо , као и до
сада пред нашим навијачима јуришаћемо
на нову победу, јасан је стратег Вршац
јунајтеда.
Утакмица на Градском стадиону
почиње у 15: 30 часова, повређени
Станков и Тејин неће конкурисати за
састав Вршчана.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ТАБЕЛА
1. БАК 		
7
2. Борац (Ст)
7
3. Долина
7
4. Слога (БНС) 7
5. Војводина (С) 7
6. Партизан (У) 7
7. Војводина (Цр) 7
8. Јединство Стевић 7
9. Јединство (В) 6
10.Раднички (Б) 7
11.Црвена звезда 7
12.Стрела
7
13.Вултурул
7
14.Војводина (ЦЦ) 7
15.Дунав
7
16.Југославија 6
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ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА
ПОРАЗ ВРШЧАНА УПРКОС ВЕЛИКОЈ БОРБЕНОСТИ И 4 ПОСТИГНУТА ГОЛА

СОПОТ БОЉИ У ДУЕЛУ ДЕБИТАНАТА
СОПОТ - ФОРУМ 8:4 (3:0)

Спортска хала у Сопоту, гледалаца
900, судије: Лазаревић, Рабреновић
(Београд), стрелци: Мијаиловић 3,
Милутиновић 2, Ђурић, Ивић и Симић
за Сопот, Радуловић 2, Анђелковић и
Жеравица за Форум
СОПОТ: Дестани, Ивић, Виријевић,
Симић, Ђурић, Милутиновић, Петровић,
Милојевић,
Мијаиловић,
Жујевић,
Варагић,
Кретић,
Јанићијевић,
Павловић.

ФОРУМ: Морариу, Бајаш, Везмар,
Јованов,
Богдановић,
Жеравица,
Радуловић,
Рашић,
Јанковић,
Радаковић,
Борковић,
Цветковић,
Лукач, Анђелковић, Радак.
Вршачни су у голеади на отварању
дебитантске сезоне у друголигашком
друштву доживели први пораз од
квалитетнијег и расположенијег ривала.
Сопот је већ у првом полувремену трасирао
пут као победи када је водио са три гола

разлике, Вршчани су покушали да се врате
у меч у другом делу, када су смањили
вођство ривала на 6:4, али нису могли и
да преокрену ток сусрета. У наредном
колу Форум у Центру Миленијум дочекује
Врање, меч почиње у 19 часова.
Резултати 1. кола: Сопот - Форум 8 : 4, САС
- Винтер спорт 2 : 3, Српска - Ивањица 1 : 3,
Викинг - Економист 3 : 5, Пут-инжењеринг Пожаревац 2 : 2, Металац Колорадо - Врање
5 : 3.

СПОРТ
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СА ТРИ ПОБЕДЕ У ЛАКТАШИМА ВРШАЦ УБЕДЉИВО ОСТВАРИО ПЛАСМАН У ДРУГУ АБА ЛИГУ

ВРШЧАНИ ПОНОВО НА
ЈАДРАНУ
Вршачни
су
убедљивим
тријумфом на квалификационом
турниру за пласман у Другу АБА
лигу успели да постану учесник
тог такмичења и тако се, после
паузе од пет година, вратили
на Јадран. Изабраници тренера
Владимира Ђокића савладали су
све ривале: Приморску из Копра
(109:106), Сутјеску из Никшића
(77:62) и Широки (85:68) и заједно
са представником Словеније наћи
ће се у друштву АБА 2 лигаша.
Показало се да је меч у првом колу
између Вршца и Приморске био
дуел две најквалитетније екипе
које су заслужено избориле место
у регионалном такмичењу. Тај меч
је решен после три продужетка, а
кључни детаљ меча била је тројка
Стефана Митровића у финишу
првог продужетка када је са звуком
сирене, кошем са десет метара,
спасао пораза свој тим.
-Увек је теже пласирати се у неко
такмичење него играти га. Драго ми
је што смо у друштву АБА 2 лигаша,
мислим да смо били најквалитетнији
тим на турниру у Лакташима и да
смо заслужено остварили све три
победе. По мени, најслабију партију
пружили смо против Приморске,
али имали смо среће, награђени
смо тројком коју сам постигао.
Ипак, за победе је заслужан тим,
не појединац, рекао је јунак прве
победе Вршчана Стефан Митровић.
Тренер Владимир Ђокић истиче
да је екипа залагањем и квалитетним
играма заслужила пласман у АБА 2
лигу.
- Срећа прати храбре и поштене
играче, сви су после победе у првом
мечу били додатно мотивисани, што
показује да смо после исцрпљујуће
борбе са Копранима у првом мечу
у преостала два одиграли још
јаче и квалитетније. За мене то
није изненађење, одлично смо се
спремили и за то смо радили два
месеца у припремном периоду.
Најважније је што смо имали сјајну
атмосферу у тиму, што су сви играчи
били свесни да нису важни као

ВРШАЧКА КУЛА

РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА СЕВЕР 2.КОЛО

ВРШЧАНИМА НЕ
ПРИЈА
ЈАБУКА
МЛАДОСТ (ВРШАЦ) - ЈАБУКА 26:36
(13:17)

Центар Миленијум, гледалаца
300,
судије:
Петровић
(Алибунар),
Митановски
(Качарево), седмерци: Младост
6(2), Јабука 2(2), искључења:
Младост 12 минута, Јабука 10
минута

УЛТИМАТУМ КСС БОРЦУ,
ДИНАМИКУ И ВРШЦУ
У Кући кошарке је 4. октобра 2017. године одржан састанак
представника Кошаркашког савеза Србије и представника
КК Борац из Чачка, КК Динамик БГ из Београда и КК Вршац.
У директном разговору, клубовима је предочен став
Управног одбора КСС и законски прописи, а упознати су и са
последицама које произилазе из евентуалног непоштовања
одлука УО КСС, нормативних аката КСС, као и одредби
Статута КСС и Закона о спорту Републике Србије.
На састанку, клубови су још једном упознати и са одлуком
УО КСС, донетој на седници која је одржана 24.08.2017.
године, да су у обавези да наступају у Првој мушкој лиги
Србије (КЛС) у сезони 2017/2018, а на основу пласмана
оствареног у претходној сезони и почетних табела.
Одлуку да чланови АБА 2 лиге Борац, Динамик и Вршац не
наступају ове сезоне у Кошаркашкој лиги Србије донела је
Скупштина Удружења клубова Кошаркашке лиге Србије на
својој седници од 2. октобра 2017. године.
КСС је дао рок клубовима да се изјасне до 5. октобра. а до
закључења овог броја “Вршачке куле” нисмо сазнали какав
ће бити њихов став.
појединци већ искључиво као тим,
нагласио је Ђокић.
У првом колу АБА 2 лиге Вршац
гостује у Сарајеву некадашњем
европском шампиону Босни (12.
октобра), а у првом мечу на домаћем
терену у Миленијуму дочекаће Крку
из Новог Места (18. октобра). Шеф

ОД Б О Ј К А

стручног штаба Вршца очекује још
једну принову у играчком кадру.
- Очекујем да нам се ових дана
придружи млади Стефан Ђорђевић
из ФМП-а чиме ћемо комплетирати
ростер за наредну сезону. Мислим
да имамо озбиљан тим, нагласио је
Ђокић.

БАНАТ СПРЕМАН ЗА СТАРТ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

Одбојкаши Баната налазе се пред највећим изазовом у
каријери, дебијем у Првој Б лиги. Вршчани ће на отварању
сезоне, у суботу 14. октобра, угостити екипу Новог Сада.
Тренер Игор Сантрач задовољан је учинком у припремном
периоду, а у првој контролној утакмици савладана је екипа
Баваништа, такође члан Прве Б лиге са 3:1 (25:19, 25:23, 23:25,
25:18).
- Комплетне припреме обавили смо у Вршцу, почели смо
у августу а форму смо темпирали за почетак сезоне јер прве
две утакмице играмо на домаћем терену. Одиграћемо до
тада још пет припремних мечева. Што се тиче играчког кадра
задржан је скоро комплетан састав из прошле сезоне, једино
ће се Ненад Шкорић прикључити тиму после нове године,
рекао је сантрач.
Банат ће до почетка сезоне одиграти припремне мечеве
против Баваништа, Клека и Борца из Старчева.

МЛАДОСТ:
Матес,
Константинов 1 (1), Костић 2,
Ћосић 2, Бегенишић 6, И. Спремо,
Н.Раковић 2, Вит, Бранков 6
(1), Велковски 4, М. Спремо,
Радовановић 2, З. Јовановић, К.
Јовановић, Дудић 1.
ЈАБУКА: Митановски, Пешић
6, Витас, Вучиновић, Спасић
6,
Дамјановски,
Маџовски,
Крстевски
5,
Брзевски,
Јовановски 8 (2), Миленковић 6,
Јаневски 3, Пешко 2, Јандрић.
Јабука је лако и убедљиво
савладала Вршчане и остварила
прву првенствену победу. Гости
су у Миленијуму били надмоћнији
ривал током читавог сусрета а
пут ка победи трасирали су већ
у 10. минуту када су повели са
4 гола разлике (6:2). Вршац је
почетком другог полувремена
покушао да се врати у меч,
дубока одбрана 4 плус 2 дала је
краткотрајни ефекат, али осим
приласка на два гола заостатка
(17:19), у 35. минуту, изабраници
тренера Бориса Каракаша више
од тога нису могли. Јабука је у
финишу дошла до двоцифреног
тријумфа захваљујући офанзивној
безидејности
противника
и
ефикасним
контранападима
брзоногог Пешића.
Резултати:
Младост (В) – Јабука
26 : 36
Срем СМ - Сивац 69 		
23 : 33
Долово - Младост ТСК
16 : 20
Лавови БП - Апатин 		
23 : 18
Херцеговина - ЖСК 		
38 : 28
Црвена звезда - Б. Карловац33 : 19
1. Црвена звезда
2. Херцеговина
3. Сивац 69
4. Лавови БП
5. Младост (В)
6. Јабука 		
7. Апатин 		
8. Младост ТСК
9. Долово 		
10.Банатски Карловац
11.Срем СМ 		
12.ЖСК 		

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

4
4
4
4
2
2
2
2
0
0
0
0
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