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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ГИЗ-А,
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ГРАДА ВРШЦА

ПОДРШКА ГРАДА ВРШЦА РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ РОЂЕНЕ У 2018. ГОДИНИ

70 АУТО СЕДИШТА ЗА ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ

ЕВРОПСКИ
МОДЕЛ ПРОЦЕНЕ
ЗЕМЉИШТА У
КОМАСАЦИЈИ
Обука о унапређењу процене
земљишта у поступку комасације према
савременом европском моделу одржана
је у Градској кући, као заједнички
пројекат Немачке организације за
међународну сарадњу (ГИЗ), Покрајинског
секретаријата за пољопривреду и Града
Вршца. Обука је садржала теоријски
део у згради Градске управе, а наредног
дана учесници едукације применили су
стечена знања практично, у катастарским
општинама Влајковац, Уљма и Избиште.
-Реч је о унапређеном моделу
комасационе процене земљишта и
искуству из земаља Европске уније и
Немачке, а које ми желимо да пренесемо
колегама и општинама који се баве
процесом комасације у Војводини,
објашњава Ненад Гвозденовић из
Немачке организације за међународну
сарадњу. Овај модел односи се на боље
дефинисање граница проценидбених
разреда у смислу природне плодности
земљишта, којих има 8. Желим да нагласим
да су први пут у Србији урађене процене
утицаја на животну средину у оквиру
поступка комасације.

Према речима Гвозденовића, ГИЗ и
Град Вршац потписали су Споразум о
разумевању тако да ће и на терену бити
спроведене унапређена комасациона
процена земљишта, али и процена утицаја
на животну средину. То је и учињено
наредног дана у катастарским општинама
Влајковац, Уљма и Избиште.
-Важно нам је што смо са вашим градом
потписали овај Меморандум, јер је Вршац
веома успешан у спровођењу процеса
комасације, нагласио је Гвозденовић.
Желимо да у будућности Вршац буде
огледно поље за Војводину везано за
поменуте новине.
Пројекат финансира Европска унија,
немачка Министарства за економску
сарадњу и пољопривреду, а реализује га
Немачка организација за међународну
сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са Управом за
пољопривредно земљиште.
-Овај пројекат је значајан за наш
град, јер ће се у склопу новозапочетих
комасација, које се одвијају на око 15.000
хектара, урадити унапређена процена
земљишта са освртом и на заштиту
животне средине, истиче Слободан
Јованов, члан Градског већа задужен за
пољопривреду. Обука ће проћи како наше
Комисије за комасацију, тако и стручне
саветодавне службе и представници
општина које нису још започеле поступке
комасације.
Ј.Е.

Драгана Митровић, градоначелница,
заједно са члановима Већа Милошем
Васићем и Татјаном Николић, уручила
је, у Градској кући, 70 ауто седишта
родитељима малишанима рођеним
у 2018. години. Реч је о подршци
акцији повећања безбедности у
саобраћају најмлађих Вршчана. Акција
се реализује захваљујући одлуци
Града Вршца да део финансијских
средстава, добијених наплатом казни
за саобраћајне прекршаје, буде
потрошен на сигурносна дечја ауто
седишта.
-Ова акција је наставак прошлогодишње
праксе, истакла је градоначелница
Митровић. У прошлој години доделили
смо велики број дечјих ауто седишта, више
него што смо планирали на почетку године
и то је добра вест за Вршац с обзиром на
то да је број новорођене деце порастао.
Намера града је да, са једне стране помогне
родитељима у смислу безбедности њихове
деце у саобраћају, а с друге стране, то је
једна помоћ и подстицај родитељству. Ово
је мали, али значајан допринос родитељима
и њиховом кућном буџету од стране Града.

Градоначелница је најавила да
ће, током ове године, градска власт
настојати да обезбеди едукацију
родитељима, у сарадњи са Агенцијом за
безбедност у саобраћају и истоименим
Саветом Града Вршца. Циљ едукације је
да родитељи на правилан и адекватан
начин употребљавају дечја ауто
седишта.
-На основу статистика, које су
рађене за Град Вршац за период 2012 2016, 50 одсто деце која су повређена у
саобраћају, били су путници и то нас је
руководило да предузмемо одређене
кораке у циљу повећања њихове
безбедности у саобраћају, каже Милош
Васић, члан Градског већа за заштиту
животне средине и председник
Савета за безбедност у саобраћају
Града Вршца. Наш циљ је да се, са
сигурносним седиштима, сва деца
безбедно превозе у аутомобилима
и да не буде ни једно повређено и
погинуло дете. На годишњем нивоу
буде од 15.000 до 20.000 саобраћајних
незгода, а 10 одсто повређених су
деца. У Вршцу је тенденција смањења

броја повређене деце у саобраћајним
незгодама.
Према речима Васића, прошле
године Град Вршац поделио је 400 ауто
седишта родитељима новорођене
деце.
-И
ова
манифестација
има
социјално - превентивни карактер, али
стимулативни и то је још једна добра
активност којом ћемо подстицати
наше суграђане да имају што више
деце, истиче Татјана Николић, чланица
Градског већа за здравство и социјалну
заштиту. И поред свих материјалних
давања, које Град издваја за намене и
стимулисање рађања, ми смо ове године
имали око 400 порођаја у вршачком
Породилишту, а то је број који се односи
на све околне општине које наша
Болница покрива. Искрено се надам да
ће Вршац бити у могућности да наредних
година још више унапреди положај деце
у породици. Тенденција је да уведемо
нове мере које ће обезбедити бољи
живот свих породици и њихов останак у
Вршцу.

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА МРЕЖЕ ЗА РОМСКА ПИТАЊА

ГРАД ВРШАЦ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

На састанку Сталне конференције
градова и општина Мреже за ромска
питања, који је одржан у среду 25.04.2018.
године, Град Вршац приказан је као пример
добре праксе.
Чланица Градског Већа за здравство
и социјалну заштиту Татјана Николић је
по позиву СКГО, представила активности
везане за унапређење положаја Рома у
нашем Граду. Незаобилазни сегмент у
презентацији Града која је овом приликом
одржана, било је унапређење у области
становања, здравља, образовања и
запошљавања Рома. Овом приликом
приказани су и предлози за даље
унапређење рада у овој области.
Скупу су присуствовали представници
ресорног Министарства, челници СКГО-а,
представници локалних самоуправа,
представници Националног савета Рома
и ромских удружења. Као представник
локалне
самоуправе
састанку
је
присуствовао и начелник одељења за
друштвене делатности Горан Чокорило.

Град Вршац позитиван пример: Татјана Николић и Горан Чокорило

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца

Ј.Е.
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ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ТРИДЕСЕТ ОДЛУКА

Одборници актуелног сазива Скупштине
Града Вршца заседали су, 20. априла, и донели 30
одлука значајних за нормално функционисање
града и овдашњих установа. Дневни ред од
25 тачака, који је предложио Ненад Барош,
председник Скупштине Града Вршца, проширен
је са још пет које су добиле „зелено светло“
одборника. Нису усвојени предлози опозиције
да се скину тачке које се односе на промену
имена улице Борачка 2, кућни ред у зградама,
као ни предлог Биљане Јеличић (ДЈБ) да
Град Вршац постигне вансудско поравнање у
споровима које су покренули пензионери због
издвајања самодоприноса, како би се уштедели
непотребни трошкови.
Одборници су, као прву тачку дневног реда,
прихватили оставку на лични захтев члана Већа
Дејана Сантрача, а потом су, тајним гласањем,
усвојили предлог градоначелнице Драгане
Митровић да његово место (спорт и омладина)
заузме Бобан Богосављевић. Скупштина је
донела одлуку о измени израде плана детаљне
регулације блока 83 А- ново гробље, затим о
покретању поступка отуђења парцеле у Шушари,
која је у својини Града Вршца, и успостављању
права службености на непокретност Града
Вршца у корист инвеститора Стоп шопа.
-Свака инвестиција је добра и добродошла у
Вршац, рекла је градоначелница након расправе
и замерки опозиције везано за отварање СТОП
ШОП-а, посебно Зорана Томића (ДС) коме је
председавајући Барош на крају искључио
микрофон и одредио десетоминутну паузу. - О
томе шта је неко урадио или није урадио, судиће
грађани Вршца који све врло добро виде и
верујем да су сити сценских наступа и коментара
везаних за запошљавање. Отворити у једном
граду 200 радних места је, свакако, добро.
Образлажући наредну тачку, градоначелница
Митровић је нагласила да је Град незадовољан
радом „Ековета плус“ задуженог за уништавање
анималног отпада и да ће раскинути уговор.
До даљњег послове ће обављати ЈКП „Други
октобар“. Драгана Ракић (ДС), Зоран Томић (ДС)
и Биљана Јеличић (ДЈБ) сматрају да је уговор

Отворити 200 радних места је
свакако добро: Драгана Митровић,
градоначелница Вршца
штетан и да ће, и поред раскида уговора, коштати
Вршчане близу 6 милиона динара буџетских
средстава у корист поменуте фирме.
-Није тачно да Вршац мора да испуни
уговорну обавезу, ако се уговора не придржава
друга страна, рекла је градоначелница и
нагласила да није нанета никаква штета граду
и да није уплаћен ни један динар „Ековет
плусу“, већ да ће се проценити свака услуга и
тада одредити износ за плаћање, који, тврди
градоначелница, сигурно неће бити већи него
што је град платио „Другом октобру“ током
протекле године. - Вршац је стекао право на
раскид уговора и нема обавезу да плати више
од 5 милиона, јер друга страна није извршавала

своју уговорну обавезу.
Након усвајања одлуке о усклађивању
оснивачког акта ЈКП „Други октобар“ са Законом
о јавним предузећима, како би могао да преузме
посао сакупљања и уништавања анималног
отпада, одборници су подржали одлуке о давању
сагласности да се дају у закуп непокретности у
својини Града Вршца и то Народном позоришту
„Стерија“, ОШ „Младост“ и Месној заједници
Јабланка.
После извештаја ликвидационих управника
„Вршца“ и „Вароши“ Драгане Станков и Радојице
Лазина, усвојени су Годишњи ликвидациони
и редовни финансијски извештаји поменутих
предузећа у ликвидацији.
Није усвојен амандман Драгице Станојловић,
независне одборнице, на одлуку о дневном реду
у стамбеним зградама да треба да изричито
пише да се 1 сат после поноћи односи на
престанак стварања буке, а не и одлазак гостију
са славља, јер она сматра да би ту нејасноћу
могли да искористе неке нелојалне комшије.
Милуцу Живков је замерио да га исмевају,
његов говор и знање језика, истичући да је он
припадник румунске националне мањине и да је
то некоректан однос према свим националним
заједницама. Председавајући Барош је био
изричит да са скупштинске говорнице није
упућена никаква увреда ни одборнику ни
припадницима било које националне заједнице
у граду.
Обједињена је расправа, а потом су
усвојени извештаји о раду за 2017. годину
Градске управе, Дома здравља, Апотеке
Вршац, Историјског архива Бела Црква, Дома
омладине, Градског музеја, Културног центра,
Градске библиотеке, Народног позоришта
„Стерија“, Технолошког парка, Туристичке
организације и Центра за социјални рад Града
Вршца. Затражени су одговори везани за рад
Апотеке Вршац, похваљено је Позориште,
директорки Градске библиотеке предочено је
да један од запослених излази током радног
времена и обавља неке друге активности, на
што су одборници опозиције протестовали да

БОБАН БОГОСАВЉЕВИЋ
НОВИ ЧЛАН ВЕЋА
Бобан Богосављевић рођен
је у Вршцу, 1988. Од 2008. има
титулу
шаховског
мајстора.
Седмоструки је кадетски првак
Војводине и петоструки првак
државе у категорији кадета,
затим омладински и сениорски
првак Србије, екипни првак
државе... Победник је на неколико
међународних шаховских турнира.
Бобан је дипл.економиста Високе
школе за пословну економију и
предузетништво у Београду, а
тренутно је на мастер студијама.
Радно искуство у спорту ишло
је у два правца: организација
шаховских такмичења од 2008. до
2018. (Међународни меморијални
турнир „Бора Костић“, школска,
општинска и окружна такмичења
основаца, сениорска такмичења...).
Други правац је тренерски,
менторски рад од 2009. до 2018.
године.
им се ускраћује право на рад, мишљење, личне
ставове. Одборници Станојловић одузета је реч
и по други пут одређена пауза у раду локалног
парламента.
Наредне тачке дневног реда усвојене су
без веће расправе. Одборница Станојловић
предложила је да се не усвоји одлука да Борачка
2 промени име у Улицу Србослава Васиљевића.
Станојловићева сматра да би се тако нанела
повреда осталој осморици Вршчана који су,
такође, изгубили живот у ратовима деведесетих.
Одборници нису прихватили предлог и усвојили
су одлуку о промени имена Борачке 2.

Ј.Е.

У ХОТЕЛУ „СРБИЈА“ ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

33 ПОСЛОДАВЦА ТРАЖИ 230 РАДНИКА

У Великој сали Хотела „Србија“ одржан
је Сајам запошљавања, 24. априла, веома
посећен од стране грађана који чекају своју
шансу за посао. Сајам је отворила Снежана
Седлар, директорка Покрајинске службе за
запошљавање пожелевши успешан сајам и
послодавцима и незапосленима.
-Ово је већ 26. Сајам запошљавања у
јубиларној десетој години постојања Филијале
Вршац НСЗ, формиране 2008. године, подсетила
је директорка Седлар и додала да је стопа
незапослености у Војводини била 12,2 одсто,
а укупна стопа у Србији 13, закључно са
31.12 2017. године. Покрајина је одвојила 120
милиона динара за ову годину за смањење
броја незапослених, а крајем марта усвојен
је Покрајински акциони план запошљавања.
Међутим, јавни позиви још увек нису објављени,
али могу да најавим да ће бити значајних новина.
Седлар је најавила да су мере, које се
субвенционишу из покрајинског буџета,
самозапошљавање,
новозапошљавање
и
јавни радови, а први пут се ове године уводи
категорија субвенционисања дефицитарних
високостручних кадрова.
-Данас нам се представљају 33 фирме
са укупно потребом за запошљавање 230
лица, истакла је Наташа Вулић, директорка
Националне
службе
за
запошљавање
Филијале Вршац. Занимања која се траже су
фармацеути, машински инжењери и техничари,
електротехничари, виноградарски радници,
архитекте, медицинске сестре, продавци,
радници у обезбеђењу, агенти осигурања,
радници у производњи, возачи, конобари,
спремачице, кувари...

Снежана Седлар отворила Сајам запошљавања

Вулићева је подсетила да су у 2017. одржана
два Сајма запошљавања на којима је била понуда
за 570 радних места, као и да је у року од 6 месеци
од сајма, запослено 629 лица. Од почетка године,
Филијала Вршац имала је исказану потребу
за запошљавање 583 радника, а остварено је
укупно 697 пријава у радни однос.
-Град Вршац на више начина утиче и
повећава могућност запошљавања својих
грађана, а једна од мера је довођење
инвеститора и стварања услова да

започну своју производњу у Вршцу, каже
Мирослав Ступар, члан Градског већа за
привреду. Друга мера јесу активности
на запошљавању миноризованих група,
заједно са НСЗ Филијалом Вршац, а то је
тежи облик запошљавања за који имамо
програме, стимулације, кроз Локални
акциони план за запошљавање.
Према речима Ступара, поменутим
мерама придружиће се и дуално
образовање
које
ће
обезбедити

квалитетнији кадар за потребе овдашњих
послодаваца.
На евиденцији вршачке Филијале НСЗ
тренутно има 8.712 незапослених: Град
Вршац 4.470 лица, Општина Бела Црква 3.051,
Пландиште 1.191. У поређењу са истим периодом
прошле године, број незапослених је смањен
за 1.282 лица. Највећи проценат незапослених
чине неквалификована лица, укупно 4.079:
Вршац 1.962, Бела Црква 1.521 и Пландиште 596.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца

Ј.Е.
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ УГОСТИЛА ПРЕДСТАВНИКЕ САВЕЗНЕ ПОКРАЈИНЕ БАДЕН - ВИРТЕМБЕРГ

НЕМАЧКА ДЕЛЕГАЦИЈА ПОСЕТИЛА ВРШАЦ

Градоначелница
Драгана
Митровић
организовала је пријем за представнике
немачке Савезне Покрајине Баден - Виртемберг,
који су боравили у нашем граду прошле
седмице. У немачкој делегацији били су Курт
Мекгер, секретар за привреду и пољопривреду
Покрајине Баден - Виртемберг, Кристијан
Бевер из Канцеларије за пољопривреду
немачке савезне државе Баден - Виртемберг,
Рудолф Битнер, директор Пољопривредног
центра из Купферцела, а у посети Вршцу били
су и професори и ученици пољопривредних
школа из различитих делова поменуте немачке
Покрајине.
Састанку, који је градоначелница Вршца
уприличила у свом кабинету, присуствовали
су Предраг Рајић, сарадник за међурегионалну
сарадњу при Влади АП Војводине, Драгослав
Алексић, саветник градоначелника, чланови
Градског већа Мирослав Ступар за привреду,
Вељко Стојановић за образовање и Слободан
Јованов за пољопривреду, као и директор
Пољопривредне школе “Вршац“ Срђан Клиска.
Гости су упознати са нашим градом,
тренутним
стањем
у
образовању,
пољопривреди и привреди, а представник
Покрајине Предраг Рајић похвалио је Град
Вршац и овдашњу Пољопривредну школу као

добар пример сарадње на локалном нивоу у
АП Војводини.
Градоначелница Митровић је нагласила
да ће и даље подржавати и стипендирати
ђаке са територије Града Вршца и да је Град
ове године одлучио да стипендира све
ђаке који су конкурисали за стипендије.
Градоначелница Вршца је подсетила да је
Градско веће донело одлуку да финансијски
помогне Пољопривредној школи „Вршац“
у реконструкцији и адаптацији фасаде на
школском објекту, у оквиру пројекта енергетске
ефикасности код Канцеларије за јавна улагања.
Захваливши се на топлој добродошлици,
представници немачке делегације су указали на
изузетну сарадњу на државном нивоу између
двеју земаља, као и на програм студијске
размене средњошколаца који се успешно
реализује протекле две године. За септембар
2018. најављена је узвратна посета наших ђака
Немачкој.
Након састанка у кабинету градоначелнице
и обиласка Градске куће, делегација немачке
покрајине Баден - Виртембер посетила је
Пољопривредну школу „Вршац“, а потом
споменике културе у граду, на Вршачком брегу
и Хамерштилов музеј у Гудурици.
Ј.Е.

УЗ БОГАТУ ЦЕЛОДНЕВНУ ПРОГРАМСКУ СВЕЧАНОСТ

ОТВОРЕН СТОП ШОП У ВРШЦУ

Отварање СТОП ШОП ритејл парка у Вршцу, иначе шестог у
Србији, организовано је у четвртак, 26. априла, уз богат целодневни
програм којем су присуствовали бројни Вршчани и гости.
„Вршачка кула“ је ушла у штампу дан пре отварања СТОП ШОП-а,
тако да ћете комплетан извештај о овом догађају, занимљивом и
значајном за наш град, моћи да прочитате у наредном броју.
Према програму свечаности, отварање треба да водили су
популарни комичар, рок музичар и радио водитељ Инспектор
Блажа и позната телевизијска водитељка Марија Килибарда.
- Сви посетиоци ће имати прилику да уживају у фантастичном
целодневном програму, специјалним попустима, изненађењима и
интересантним активацијама, кажу организатори. На церемонији
отварања, музичари и културно-уметничке групе забављаће
присутне специјалним програмом који су припремили за ову
прилику. Током дана, за добру атмосферу задужен је „Лексингтон
бенд”, популарни поп састав својим добро познатим хитовима.
Звезде вечери су Бајага и Инструктори – један од најпознатијих
рок бендова у Србији и бившој Југославији. Овај бенд, иза кога
је богата дискографија и много хитова који су их поставили на
врх бивше југословенске рок сцене, раме уз раме са другим

популарним бендовима, забављаће посетиоце у завршном делу
програма.
Током целог дана, заинтересовани авантуристи биће у
прилици да се опробају у спортском
пењању и дохвате СТОП ШОП лого на вештачкој стени високој
чак осам метара.
Посетиоци ће, такође, уживати у наступима Ђ-а и виолине и
дружити се са многобројнимзабављачима.
Пре самог отварања, СТОП ШОП је припремио Фејсбук и
Инстаграм активације које трају од 09. до 23. априла. Аутори
најзанимљивих фотографија са СТОП ШОП интерактивним кесама
на поклон ће добити ваучере за породичну куповину у вредности
од 10.000 динара, а у шопинг ће их водити Инспектор Блажа.
Ритејл ланац СТОП ШОП је бренд компаније ИМОФИНАНЗ
у Централној и Источној Европи. ИМОФИНАНЗ, аустријска
компанија која се бави инвестирањем и развојем у области
некретнина, континуирано ради на ширењу овог успешног ритејл
ланца. СТОП ШОП у Вршцу шести је у Србији.

Вршац богатији за савремени објекат
Ритејл ланац СТОП ШОП

Ј.Е.

ВРЕДНИ КОМУНАЛЦИ ПОСТАВИЛИ НОВЕ ТРАВЊАКЕ, МОБИЛИЈАР И ЦВЕТНЕ АЛЕЈЕ

ВРШАЦ У ПРОЛЕЋНОМ РУХУ
Током априла вредни радници
Економске јединице „Комуналац“
Јавног комуналног предузећа „Други
октобар“ обукли су наш град у ново
пролећно рухо. Од раних јутарњих сати,
на улицама и трговима свакодневно су
били ангажовани запослени из свих
радних јединица „Комуналца“, свако
на свом задатку према планираним

активностима на уређењу града.
-Овог пролећа, обим радова
проширен је на цео град, као и
на прилазе Вршцу, кажу у ЈКП
„Други октобар“. Тако је, уз већ
традиционалну акцију „Април месец
чистоће“ и редовне активности,
урађен и низ других активности како
би наш град добио лепши изглед.

Највидљивије је, свакако, постављање
травног бусена на Светосавском тргу,
на коме је претходно постављен
заливни систем. Замењене су клупе
на Тргу Светог Теодора Вршачког и у
Балканској улици, а урбани мобилијар
је постављен дуж улица којима
пешаци најчешће пролазе: Вука
Караџића, Стеријина, Омладински
трг, Доситејева.
У
главној
шетачкој
зони
постављени су цветни стубови, а
стубове јавне расвете красе висеће
корпе препуне шароликог цвећа.
-У зимском периоду, припремљено
је 35.000 комада садног материјала,
које Радна јединица „Зеленило“
распоређује по цветним рунделама
на градским трговима, истичу
вршачки комуналци. Почело је и
уређење језера пред купалишну
сезону, а до Првомајских празника
биће детаљно очишћен Вршачки
брег до Планинарског дома. У истој
акцији очишћени су прилазни путеви,
сакупљено је смеће на потенцијалним
дивљим депонијама, а однет је и
кабасти отпад са свих локација у
граду.
Остало је на Вршчанима - да чувају,
брину и уживају у благодетима и
лепоти свог града.

Ј.Е.
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ВОИНА ПАУ, ШАХОВСКИ МАЈСТОРСКИ КАНДИДАТ, ДУГОГОДИШЊИ ЧЛАН ШАХ КЛУБА „УНИРЕА“ ИЗ РИТИШЕВА

ШАХ ЈЕ НАЈЛЕПШИ ДАР ОД БОГА ЧОВЕЧАНСТВУ

В

оина Пау је
заволео шах као
деветнаестогодишњи
младић. Има титулу
мајсторског кандидата.
Дугогодишњи је члан
Шаховског клуба „Униреа“
из Ритишева, свог родног
села у коме и данас живи.
Шаховски идол му је Боби
Фишер кога је поштовао и
као вансеријског шахисту
и као личност која је много
учинила за развој игре на 64
поља.

Када сте се заинтересовали
за шах и како је почела Ваша
каријера?
-Прилично касно сам почео
да се бавим шахом. Прве кораке
сам направио играјући са мојим
комшијом Деспот Марином. Онда сам
отишао у Швајцарску са родитељима,
они су тамо радили, и наставио сам
да се интересујем за шах и да играм
кад год могу. Тамо ме је „пеглао“ ко
је год стигао. Сви су ме побеђивали,
али био сам упоран, жељан да научим
да играм шах. Прва шаховска књига
коју сам купио била је „Комбинације
у средишници“ Игора Бондаревског,
руског велемајстора. Друга књига ми
је била „Шаховски сусрети столећа“
Димитрија Бјелице, чувам је и дан
данас. То су партије Бобија Фишера
кад је просто „самлео“ велемајсторе
Марка Тајманова и Бента Ларсена
са 6:0. Могу да кажем да ми је то
био шаховски уџбеник. После сам
користио и неке друге књиге, а почео
сам и да долазим у вршачки Шах клуб
„Бора Костић“ где сам много научио,
много сам играо. Био сам баш упоран.
Када сте имали први званични
меч?
-Пре него што је основан клуб
„Униреа“, имали смо шаховску секцију
и учествовали смо на Купу Либертатее.
Први пут сам за Ритишево играо 1980.
и од тада сам био редован учесник
сваке године. Изостао сам једино кад
сам био на одслужењу војног рока. Не
памтим да сам имао трему код првог
меча, али сећам се да сам сва четири

меча тада на Купу Либертатее изгубио.
Имао сам 19 година. Први противник
био ми је познати шахиста Трајан
Романовић, адвокат из Алибунара.
Куп Либертатеа успели смо да
освојимо 2004, први, а надам се не
и последњи пут. Шах клуб „Униреа“
из Ритишева је сада у Банатској лиги,
то је, практично, ранг 2. војвођанске
лиге. Пре неки дан смо извукли
парове, лига стартује 13. маја. Има
десет екипа. Први пролећни део
има пет кола, а остатак се игра на
јесен. Ритишево је најмања екипа.
Без премца у лиги је вршачки клуб
„Бора Костић“, добра је и Ковачица,
Алибунар, а и ми такође. Ми имамо
доста добру екипу. Ту су: Милорад
Капелан, ФИДЕ мајстор, затим Јован
Кожа, професор у пензији, иначе
потпредседник клуба, Петар Ранков,
Славко Јовановић, Журка Петру,
од ветерана ту сам ја, Мара Василе,
Николае Котрла из Влајковца, Георгие
Балан из Страже, затим омладинка
Невена Радулов из Вршца, Драган
Кљајин, омладинац из Ритишева...
Да ли сте играли са неким
познатим шахистима? Који меч
посебно памтите?

-Играо сам на бројним турнирима
у Србији, Румунији, Мађарској...
У брзопотезном шаху победио
сам два велемајстора, нећу да
помињем имена. У нормалном шаху,
стандардном темпу игре, победио сам
играче до ранга интернационалног
мајстора. Сећам се меча - Мирча

Павлов, румунски интер мајстор и ја,
на турниру у Румунији, успео сам да га
држим током целе партије и на крају
смо завршили ремијем.
Прошле године смо у Мађарској
освојили све што се освојити може.
Били смо Петар Ранков, Славко
Јовановић, Александар Аца Дражић
и ја.

Од 2003. имамо изузетно добре
односе са клубом из Алба Јулие
из Румуније. Они долазе код нас,
ми идемо тамо. Од пре две године
добро сарађујемо са екипом из
Ђулие из Мађарске, били смо код
њих 2-3 пута. Прошле године они су
нам узвратили посету. Дошли су у
Ритишево на обележавање 30 година
Шах клуба „Униреа”. Организовали
смо велики шаховски турнир - 16
екипа. Финансијску подршку за

организацију пружио нам је Град
Вршац са којим „Униреа“ има лепу
сарадњу, као и са бројним клубовима
из околине и шире. И прошле године,
као и много пута до сада, пуно нам
помаже и Национални савет Румуна
у Србији, са седиштем у Новом Саду.

Имате ли шаховског идола?
-Мој идол је Боби Фишер! Био
је вансеријски шахиста. Код њега
ценим то што је сам себе створио.
Данас врхунски шахисти имају
све, од компјутера, психолога,
парапсихолога, кувара... Фишер је
био сам. Не само да је створио своју
личну шаховску каријеру, већ је јако
много урадио за шах, као спорт, као
целину. Многи су га нападали, али он
је доказао да игра јер воли шах, а не
за новац, и да се бори за цео шаховски
свет, не за себе лично. Кад је могао
највише пара да узме, Фишер се
повукао. После победе над Борисом
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Спаским, у Рејкјавику, 1972, једна
америчка фирма давала је Фишеру
2 милиона долара да рекламира
њихову крему за бријање. Одбио их
је. Рекао је:“Ја се бријем електричним
апаратом!“ То није анегдота, то је
истинити догађај! Ја сам много читао
о Фишеру. Био је по мало чудак,
али није био халапљив. Када су га
нападали како тражи велике паре
за шах, он је одговорио да кад један
боксер може да узме силне паре,
зашто то не би могао један шахиста?!
Да ли ритишевски клуб има
подмладак? Радите ли са младима?
-До прошле године са младима
је радио ФИДЕ мајстор Милорад
Капелан. Сада једино долази Драган
Кљајин. Иначе, од пре пар месеци
Виктор Воина, мој млађи унук, кренуо
је на часове шаха код Милорада
Капелана. Мислим да би могао да
направи добре резултате, изгледа
да има неки ген од деде, од мене.
Био је на такмичењу које организује
Министарство просвете „Шах у
школе“. На школском је био међу
првом тројицом, на општинском и
после на међуопштинском био је
други и пласирао се за републичко
такмичење које треба да се одржи
20. маја у Зрењанину. Виктор ће
у новембру да напуни 8 година,
верујем да је пред њим лепа шаховска
будућност. Волео бих да буде тако.
Мада Виктор воли и шах и фудбал, два
пута недељно редовно иде на фудбал.
И ја сам се, једно време у младости,
двоумио између шаха и фудбала.
Шта је то лепо што шах доноси?
-Ја сам шах много заволео и играм
га и данас из љубави. Шах је најлепши
дар који је Бог дао човечанству!То је
просто фантазија, не може се описати
речима сва лепоте те игре на 64
поља. Све је лепо у шаху, и отварање,
и средишница и завршница, и те
замке, комбинације. Можда сам мало
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лепе и мање лепе успомене. Првих
пет разреда основне школе завршио
сам у Ритишеву, а после се, 1973, због
малог броја ђака, школа преместила
у Вршац, тако да сам преостала 3
разреда завршио у ОШ „Олга Петров
Радишић“.
Земље немам, живим од рада,
физичког рада. Имам 5 ланаца земље,
што ми је остало од родитеља, али
то сам оставио мом сину који се
бави пољопривредом. Има своју
породицу, двоје деце. А, супруга и ја
се сналазимо како год можемо.
Да ли сте активни у друштвеном
животу Ритишева?
-Био сам релативно активан у
културном и спортском животу и
Ритишева и румунске националне
заједнице. Био сам, од оснивања,
активан у Заједници Румуна у
Југославији, сада Србије. И даље
сам члан, али нисам више тако
активан. Дошли су млађи, а како
се каже:“На млађима свет остаје“.
Око 30 година био сам фанфариста,
члан ритишевских фанфара. Био
сам председник Месне заједнице у
Ритишеву 4 године, од 2001. до 2005.
У то време почели смо изградњу
сеоске школе, уредили смо и водовод
са којим смо имали много проблема.
Почели смо да подижемо мали парк у
селу, садили смо дрвеће, али они што
су после дошли, не желим никога да
критикујем, нису наставили започето.
Треба још доста да се ради да би
то постало сеоски парк. Шах клуб
„Униреа“ из Ритишева добио је свој
простор где се окупљамо и играмо
шах.

фанатичан, али то просто волим.
Нисам никада јурио каријеру. Играм
из љубави, не волим да губим, али
спорт је то, а и ко воли да губи?!
Рођени сте истог датума као
Фишер, Ваш шаховски идол. Када
и где?
-Рођен сам у Ритишеву, 9. марта
1961. У истом дану кад и велики Роберт
Боби Фишер, само што је он рођен
1943. Отац ми је био Василие, а мајка
Теодора. Нажалост, обоје су покојни.
Имам сестру Ану. Удата је, муж јој је
из Ритишева, али већ 43 године живе
у Шведској. Из детињства носим и

Какво је село Ритишево?
-То је типично банатско село.
Ритишево је на споредном путу,
уз главну саобраћајницу ВршацБеоград. Кад кренете из Вршца, пред
улазак у Влајковац скреће се лево
и иде још 3 км до Ритишева. Не зна
се тачно од када село постоји, али
имамо прецизне податке да је црква
саграђена 1736. Ритишево има око
400 становника, већином су Румуни,
Срби и Роми. Има младих у селу, није
да нема, али тешко се одлучују за
брак, као и у свим осталим селима.
Не знам чему то води, али добром,
свакако, не. Поред Шах клуба, у селу
су најактивније фанфаре из Културно
- уметничког друштва „Доина“. Имамо
и Ловачко друштво „Фазан“ које
добро ради.
Како је изгледао Ваш лични
живот?
-Оженио сам се мојом садашњом
супругом Зорицом, 1985. Девојачко
презиме јој је Станковић, из Банатске
Суботице је. Имамо сина и ћерку. Син
Теофил рођен је 1986, а ћерка Адина
1988. Теофил и снаја Љубинка имају
двојицу синова: старијег Дениса (12)
и млађег Виктора (8). Обојица су
чланови Шах клуба „Униреа“, имају
чланске карте. Денис је ишао код
Капелана на часове, а Виктор је скоро
почео да игра.

Ћерка
Адина
је
удата
у
Војводинцима за Петрике Верчелеана.
Шта је у животу најважније?
-У животу су важни здравље,
слога у породици и шах. То су три
равноправна прва места. Задовољан
сам, имам срећну породицу, али,
наравно, сваки човек увек мисли да
може и боље. Волим много да путујем.
Волим историју. Био сам на многим
историјским местима у Румунији.
Договорио сам се са Славком
Јовановићем, клупским другом,
да идемо у манастир Раваница, да
видимо, да се поклонимо моштима
цара Лазара.
Пишем поезију. Имам објављене
две књиге песама, једна од Заједнице
Румуна из Србије, а друга код
Издавачке куће „Тибискус“ из Уздина.
Пишем и љубавне песме, и патриотске
и поезију за децу, али све је у рими,
класична, не савремена поезија.
Задовољан
сам
титулом
мајсторског кандидата у шаху. Нисам
никада јурио каријеру. Шах играм
јер га волим. Имао сам амбиције да
стигнем до мајсторског кандидата.
Задовољан сам. Ову титулу имам већ
десет година. За мајстора је потребно
да више играм на турнирима, да се
ради на теорији. Јер, шах је неисцрпна
игра, увек има нешто ново, нова
варијанта, потез, то је море, океан без
дна, има почетак, али нема краја.
Јованка Ерски
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САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ОДБОРА СПС ВРШАЦ

БОЈАН ГАЛОЊА
ПРЕДВОДИ ВРШАЧКИ СПС
На 11. Ванредној Конференцији
организације СПС у Вршцу одржаној
18.04.2018. изабрано је ново руководство.
За председника је изабран Бојан Галоња
досадашњи председник Привременог
Руководства организације у Вршцу.
Конференцији су присуствовали
потпредседница ИО ГО СПС Александра
Ђанковић и Секретар ПО СПС Бранко Ћурчић.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ “МИХАИЛО ПАЛОВ” ОРГАНИЗОВАЛА МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ ДУХ РАШЕ ПОПОВА

Висока школа струковних студија за
васпитаче ,,Михаило Палов” у Вршцу, у
петак, 20. априла 2018. године била је
организатор и домаћин Међународног
научног скупа о Раши Попову (1933–
2017). Скуп под називом ,,Панорама
света детињства: енциклопедијски и
ренесансни дух Раше Попова” окупио
је више од двадесет излагача из наше
земље и иностранства. У две седнице
разматрано је књижевно и медијско
деловање Раше Попова, од Матице српске
до научне редакције Телевизије Београд,
које, између бројних књижевних дела и
медијских програма намењених деци свих
узраста, носи печат једне непоновљиве
стваралачке личности. О стваралаштву
знаменитог дечјег писца, песника,
новинара и преводиоца, приповедача
на екрану, аутора више десетина књига
за децу и одрасле говорили су: проф. др
Оливера Радуловић, проф. др Миомир
Милинковић, проф. др Тихомир Петровић,
проф. др Драгољуб Гајић, доц. др Предраг

Јашовић, др Милутин Ђуричковић, као
и професори и представници високих
школа и других институција из наше
земље и иностранства, међу њима и
модератор скупа др Милош М. Ђорђевић,
др Драгица Станојловић, доц. др Бриндуша
Жујка, др Ивана Ђорђев, мср Марија
Маловић (коауторство са мср Милијаном
Лазаревић), професори Високе школе
„Михаило Палов”, Вршац. Читав догађај
обогаћена је пригодним културноуметничким програмом: презентацијом
филма Песник за сва времена (продукција
студенткиња Милане Каначки и Катарине
Перишић, Висока школа, Вршац), наступом
глумице Јоване Божић, а изложен је и
портрет Раше Попова, рад студента Високе
школе Божидара Гајића. Циљ скупа је био
да се обележи годишњица смрти великог
Раше Попова, који своје енциклопедијско
дело посветио васпитању деце и младих.
Резултати рада скупа биће сабрани и
презентовани у Зборнику радова. Скуп
је подржао Покрајински секретаријат за

високо образовање и научноистраживачку
делатност, Нови Сад.
Висока школа струковних студија за
васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац биће
29. јуна ове године, по 24. пут, домаћин
и организатор још једног међународног

научног скупа – Округлог стола о
даровитима. Тема овогодишњег скупа, који
Висока школа организује у сарадњи са
више партнерских институција из земље и
иностранства, је: ,Достигнућа и перспективе
у образовању даровитих”.

„СПОРТОМ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА“ У ВРШЦУ

БЕСПЛАТНИ ТРЕНИНЗИ ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД ДИЈАБЕТЕСА

Покренута је нова сезона
пројекта „Спортом против
дијабетеса“, са циљем да
омогући деци која болују
од дијабетеса бесплатне
спортске
тренинге,
а
наставницима у основним
школама и родитељима
корисне едукативне савете о
дијабетесу, а пројекат ће по
први пут обухватити и Вршац.
„Спортом против дијабетеса“
организује спортски клуб
Вашариште из Крагујевца уз
подршку Завода за спорт и
медицину спорта Републике
Србије, а под генералним
покровитељством
Винер
штедише осигурања, које
већ три године за редом
подржава овај пројекат.
-Подршка
деци
са
здравственим
проблемима, као и помоћ
маргинализованим
и
угроженим
групама
представља један од стубова
друштвено
одговорног
пословања Винер штедише
осигурања. Већ 15 година
колико послује у Србији,

Винер штедише осигурање
је
препознатљиво
по
друштвеној одговорности јер
ту одговорност показујемо
препознајући и помажући
у борби против највећих
изазова. Здравље је један
од њих, а посебно здравље
деце. Зато смо срећни што
се пројекат шири и што ће
не само деца, него и њихови
родитељи из Вршца моћи да
осете подршку и да нису сами
у незахвалној борби коју
свакодневно воде – изјавила
је
Далиборка
Николић,
руководилац
експозитуре
Винер штедише осигурања у
Вршцу.
У Србији од дијабетеса
типа 1 (који подразумева
зависност
од
инсулина)
болује око 5.000 деце, од
чега је преко 2.000 млађе од
14 година. По томе је наша
земља водећа у Европи.
Према званичним подацима
годишње се у нашој земљи
открије око 160 нових
случајева дијабетеса код
деце, што је повећање од

преко 3 одсто годишње. Како
је физичка активност важна
у превенцији настанка и у
контроли ове болести, кроз
овај пројекат деци оболелој
од шећерне болести биће
омогућено
да
једном
недељно имају бесплатне
спортске тренинге како у
Вршцу тако још и у шест
других градова у земљи и то:
Београду, Новом Саду, Нишу,
Крагујевцу, Чачку и Суботици.
-Поред
бесплатних
спортских
активности,
радићемо и на едукацији
деце и наставника у основним
школама о дијабетесу. У по две
основне школе у градовима

који су обухваћени овом
акцијом, укључићемо се у
часове физичког васпитања.
Циљ нам је да основце
мотивишемо да се баве
спортом, али и да радимо
на томе да ова деца не буду
дискриминисана од стране
својих вршњака и околине.
Поред тога, едуковаћемо
и наставнике о проблему
шећерне болести и како да
реагују уколико у разреду
имају ученике оболеле од ове
болести – изјавио је Борко
Маринковић,
иницијатор
пројекта и председник СК
Вашариште из Крагујевца.
Он је додао да је подршка

Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србије од
великог значаја за пројекат,
јер та установа обезбеђује
стручно-едукативну подршку
и праћење психофизичког
развоја деце укључене у
пројекат.
Бесплатни
тренинзи
фудбала,
бадминтона
и
школица
спорта
једном
недељно биће доступни
деци у Вршцу средом од 17
до 18 часова у Хемијскомедицинској
школи
(Стеријина 113) и недељом
у периоду 18 до 19:30 у
Гимназији „Борислав Петров
Браца“ (Кордунска 1).
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„УВОД У КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ“ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“
Светски
дан
књиге
у
понедељак је у организацији
„Тачке сусретања“ обележен
предавањем и радионицом
„Увод у креативно писање“
писца Милоша К. Илића. Бројну
публику у „Салону код Порте“
највећим делом чинили су млади
заљубљеници у књижевност,
основци и средњошколци са
којима је аутор радионице
поделио неке од „тајни“ заната.
- Највећа тајна свих тајни
креативног писања управо је у
томе да ту нема никакве тајне
нити било каквог рецепта.
Писање је просто нешто што ће
или долазити из човека, у њему
ће постојати жеља да се изрази на
тај начин или не – рекао је Милош

Илић обраћајући се публици
и додао: - Инспирација је врло
добра и пожељна ствар, али она је
за оно писање које бисмо назвали
професионалним пре негативна
него позитивна појава. Ако се
неко заиста бави писањем, процес
писања мора бити свакодневан,
незаустављив, а ту нема места
чекању на инспирацију.
Милош К. Илић рођен је 1987.
године, у Панчеву, где живи и
данас. У родном граду је похађао
основну и средњу школу. Издао
је збирке приповедака „Приче
о пиву“ (Лагуна, 2008) и „Уморни
као пси“ (Партизанска књига,
2017). Радио је као драматруг на
представама„Мизери“ (Атеље 212)
и монодрами „Тачка кључања“

(премијера СКЦ Београд), чији је
и аутор. Дипломска драма „Човек
без масе“ изведена је 2013. године
на Еx Театар Фесту, у Панчеву.
За Радио Београд написао
је радио драме: „Рука“, „Рат“,
„Смрт Краљевића Марка“,
„Метак у мрак“, „Рабаџије“,
„Трчи“, „Лотрек“, „По занимању
Очивад“, „Слепи“, „Лотреамон“,
„Огледала Данице Марковић“.
Учествовао је на фестивалу
Кикинда шорт 2010. године.
Објављивао је приче у
часописима: Поља, Кораци,
Рукописи, Квартал, Северни
БУНКЕР, НИН, Траг, СЕНТ,
Домети, Златна греда, strane.
ba... Уређује прозу на сајту
eckermann.org.rs.

ПРЕДСТАВЉЕНИ КЊИГА И ФИЛМ ВРШАЧКОГ АУТОРА

„ЛИЦЕ ДАНАШЊИЦЕ“ СТЕФАНА МИХАЈЛОВСКОГ

Књига
и
краткометражни
документарно-играни
филм
под
називом називом „Лице данашњице:
(Ауто)биографија
колективне
(не)
свести“, аутора Стефана Михајловског,
представљени су прошлог петка у
Културном центру Вршца.
- Драго ми је што је публика лепо
прихватила „Лице данашњице“. Са
поносом могу да обавестим да су
испред мог издавача Беолетре најавили
штампање трећег тиража! Надам се да
ће комплетан пројекат помоћи жртвама
насиља да препознају оно што им се
дешава и да пријаве насиље – истакао је
Михајловски.
Прва књига младог вршачког аутора
конципирана је као збирка прича,
базираних на истинитим догађајима,
које, према ауторовим речима, наводе на
размишљање о дискриминацији, мржњи,
насиљу, али и љубави и толеранцији.
- Најинтригантнији лик целе приче
свакако је Хелена. На публици остаје

да процене да ли је она негативац,
добрица, храбра, лабилна... Ову књигу
сам писао уз много емоција и судећи по
коментарима - то се препознаје – изјавио
је Михајловски и додао да се због великог
интересовања тренутно преговара о још
једној промоцији у Вршцу и Пландишту.
Стефан Михајловски рођен је 1996.
године у Вршцу. Од 2013. године ради
у медијима као телевизијски аутор,
водитељ и колумниста. Као активиста
за људска права, Михајловски од 2016.
године организује трибине на тему
насиља под називом „Лице данашњице“.
Почетком 2017. узима учешће у кампањи
за ЛГБТ права, под називом „Биће боље“,
коју подржава Канцеларија за људска
и мањинска права Републике Србије.
Током 2017. године реализује свој
ток-шоу програм „Лице данашњице“
на Отвореном каналу културе, где у
комбинацији са стручним лицима и
„гласом младих“ разговара о друштвеним
проблемима.

ИЗЛОЖБА ЈАНА ПАВЛИЦКОГ ОТВОРЕНА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„ИКОНОСТАС СВЕТЛОСТИ – ИКОНОПИСНИ
ВИТРАЖ АДАМА СТАЛОНИ-ДОБЖАЊСКОГ“

Културни центар Вршац у сарадњи
са Амбасадом Републике Пољске и
Центром за мултикултурални дијалог
и регионализам организовао је
изложбу под називом “Иконостас
светлости – Иконописни витраж
Адама Сталони -Добжањског”, аутора
Јана Павлицког. Изложбу је отворио
амбасадор Републике Пољске у
Србији Томаш Његођиш.
Реч је о репликама витража
чувеног пољског сакралног уметника
Адама Сталони Добжањског (1904 –
1985), препознатљивог по његовом
специфичном стилу, који је успео
умеће витража да инкорпорира и у
архитектуру православних храмова
у Пољској, а не само оних који
припадају западном хришћанству –
католичанству и протестантизму.
Према наводима критичара, ова
поставка за коју је заслужан писац
и архитекта Јан Павлицки Сталони,
унук Адама Сталони Добжањског,
својеврсна је „сценографија која
доноси величанствени спој витража
цариградске Аја Софије, и у својој
раскоши тежи првобитном-исконском

канону византијског светилишта,
са свим својим богатством мозаика
и полихромије“. Односно, како
додају, „иконописачка каноничност
како читаве композиције, тако и
појединачних сцена и ликова светаца,
на зачуђујући начин преплиће се
са језиком савремене апстракције,
авангарде, па и кубизма“.
Изложба је реализована по захтеву
и уз средстава Министарства културе
и народног наслеђа Републике
Пољске, а у галерији Културног центра
се може погледати до 30. априла.
Адам Сталони - Добжањски рођен
је 1904. године у Мену у Черњиховској
губернији, источно од Кијева, на
територији тадашње Руске империје
(данас источна Украјина), преминуо је
у Кракову 1985. године. Овај сликар,
графичар, словописац и конзерватор
био је дипломац, а касније професор
Академије лепих уметности у
Кракову. Своју четкицу је готово
искључиво користио у служби Цркве.
Иза себе је оставио 32 полихромије
и композиције витража у 37 храмова
разних религија – укупно више од

200 прозора и 1.000 м2 витража, као
и мање композиције мозаика и икона.
Радио је за православну, католичку
и евангелистичку цркву. Због
одбијања да као агент у редовима
цркве сарађује са комунистичком
Државном безбедношћу избрисан
је одлуком комунистичке цензуре са
листа пољске културе. Од 1963. до
много година након смрти 1989. на
њега се примењивала безусловна
забрана објављивања, приређивања
изложби, путовања у иностранство
и академске каријере. Породично

порекло је овог уметника сместило
у простор преплитања византијске и
латинске културе и духовности. Мајка,
Украјинка (древно)православне вере,
и отац, Пољак католик, одгајили су свог
најстаријег сина у духу поштовања
обе, источне и западне, хришћанске
традиције. Одлуком оца – католика
– Адам Сталони - Добжањски крштен
је по православном обреду, који
је одиграо велику улогу у његовој
уметничкој свести и усмерио је према
иконописању.
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ПРАЗНИК ЗА НАЈМЛАЂЕ ЧИТАОЦЕ

Трећи Дечји дани културе које
су организовали Лагуна и књижаре
Делфи одржани су од 20. до 22. априла
и протекли су у разиграној и веселој
атмосфери. У жељи да деци приближе
књигу и читање, организатори су у
госте позвали писце, глумце, научнике,
стручњаке из различитих области и
снизили цене књига за малишане.
Дечји дани културе отпочели су
промоцијом књиге„Успаванка за миша“
Јелице Грегановић, коју је илустровао
Добросав Боб Живковић. Осим
ауторско-илустраторског
тандема,
многобројним посетиоцима Делфи
кафеа обратила се и списатељица
и новинарка Горица Нешовић, која
се на овој промоцији нашла у улози
модератора. Недеља је била витешки,
креативан и распеван дан на Дечјим
данима културе! Најмлађи посетиоци
ове манифестације су током целог
фестивала били веома инспирисани
програмом, а у недељу су показали
посебну вештину, знање, радозналост
и креативност, сјајно се забавили и
тако доказали да деца и књижевност
имају нераскидиву везу.
Током целе манифестације у свим
књижарама Делфи и Лагуниним
клубовима читалаца важили су велики
попусти на књиге за децу Лагуне и
других издавача, а уз сваку куповину
следио је и поклон.
„Велики број посетилаца и учесника
сигуран је знак да Дечји дани културе
постају
омиљена
манифестација

младих читалаца“, поручили су из
Лагуне.
Најтраженији наслови Дечјих дана
културе били су нова сликовница
Јелице Грегановић „Успаванка за
миша“ и нови роман Градимира

Стојковића „Пета девојчица, Марја“.
Малишани су бирали и „Змајеву
ризницу“, „Све је екстра (мањевише) – Том Гејтс“ Лиз Пишон, „Малог
принца“ Антоана де Сент Егзиперија,
роман „Ово је моја шпијунска мисија“,

књигу за децу млађег узраста „1000
прозорчића у кући“, „Научи кроз игру
– Истражујте, експериментишите,
откривајте свет науке“, „Најлепше
приче из грчке митологије“ и „Српске
народне бајке“.
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Светски дан књиге и ауторских
права обележен је у Градској
библиотеци пројекцијом
документарног филма „Сеобе трају
вечно“.
Четрдесетоминутни документарни
филм инспирисан је „Горњом
земљом“, крајњом дестинацијом
бројних српских сеоба које су се
одвијале вековима. Редитељ Бошко
Милосављевић и продуцент Милан
Кићевац филмом приказују богат
српски културни легат који и данас
постоји у Мађарској, а аутори филма
крећу кроз живу српску прошлост,
показујући задужбине, споменике,
музеје и друге важне грађевине и
историјске успомене које се налазе у
Будимпешти, Сентандреји, и другим
српским насеобинама у том делу
света.
Директор Енолошке станице Ненад
Барош овом приликом је испред
ове установе Градској библиотеци
поклонио књиге за дечије одељење.

ВРШАЧКА КУЛА

ПРОЈЕКЦИЈОМ ДОКУМЕНТАРЦА „СЕОБЕ ТРАЈУ ВЕЧНО“

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
ОБЕЛЕЖЕН ДАН КЊИГЕ

КОВ ПРОСЛАВИО ДАН КЊИГЕ И АУТОРСКИХ ПРАВА +

СТИХОВИ И КЊИГЕ ВРШЧАНИМА НА ДАР

Поводом Светског дана књиге
и ауторских права, Књижевна
општина Вршац је у сарадњи са
основним и средњим школама из
Вршца у понедељак, 23. априла
организовала акцију која је
обухватала читање поезије Јована
Стерије Поповића на часовима
српског језика. Обележавајући овај
дан, у вечерњим часовима испред
Градске библиотеке КОВ је даривао
верној публици и случајним
пролазницима своја издања.
Овом књижевном дружењу
присуствовала је и Наташа
Маљковић
Чонић,
чланица
Градског већа за културу, која је том
приликом истакла:
- Књига је увек добро друштво
и најлепши поклон. Морамо
јој посветити већу пажњу и
подстицати, пре свега, децу да на
овај дан, а и сваки други, уживају
у читању, као једној од најлепших
активности.
У складу са технолошким

развојем, данас можемо рећи
да је више него икада потребно
усмерити пажњу на књиге као готов
производ, али и на постојање текста
и заштиту његовог ауторства. Отуда
постојање датума којим се скреће
пажња јавности на проблеме са
којима се сусрећу писци, издавачи,
библиотекари или књижари добија
на значају.
Светски дан књиге и ауторских
права обележава се сваке године
23. априла. Одлука о обележавању
Светског дана књиге и ауторских
права донета је на генералној
конференцији УНЕСКО-а одржаној у
Паризу 1995. године, у част двојице
великана светске књижевности,
Мигела де Сервантеса и Вилијема
Шекспира, који су преминули 23.
априла 1616. године.
УНЕСКО прославља овај дан
истичући снагу књига да споје
и пренесу културу различитих
народа, као и њихове снове о бољој
будућности.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА ОДРЖАНО

СЕЋАЊЕ НА МИЛУТИНА САВИЋА

Поетско вече у знак сећања
на Милутина Савића, песника
преминулог пре осам година,
одржано је 17. априла у организацији
Вршачког књижевног клуба у
сарадњи са Културним центром из
Вршца и ауторовом породицом.
Присутне је поздравио директор
Културног центра Давор Стојковић, на
минут ћутања је позвао председник
Вршачког књижевног клуба Слободан
Ђекић а Божица Михај је подсетила
учеснике на стваралаштво и живот
Милутина Савића, на осећајност и

лепоту писања. Песници су затим
читали Савићеве песме а потом и
своју поезију. Миливој Форгић и
Јелисије Миле Марић из Банатског
Карловца,
Жељко
Цеснак
из
Пландишта, Оливера Кларић из Уљме,
Драгица Стојадинов из Дупљаје,
Даница Ћерних, Верица Величковић,
Мира Ракановић из Вршца, али и
бројни други аутори још једном су
подсетили на Савићево дело.
Милутин Савић објавио је пет
књига поезије, од којих једну у издању
Вршачког књижевног клуба.

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

VIN
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Вршац је по
12. пут био европски
центар лепоте покрета и рекреативне игре.
Традиционални “Вршац Гран При”, који је у
организацији Студија савремене игре “Оља” у
Центру Миленијум окупио преко 1600 учесника
из шест земаља, добио је све похвале за квалитет
такмичења. Дванаести по реду “Вршац Гран При”
отворио је градски функционер Дејан Сантрач.
Организатор Фестивала и кореограф Студија
савремене игре “Оља”, Олгица Јовановић,
истакла је велику захвалност Граду Вршцу на
помоћи у организацији манифестације.
- Драго ми је што се Вршац представио у
лепом светлу и што је још једном показао
своју надалеко чувену гостољубивост. О
квалитету “Вршац Гран прија” довољно говори
да су у стручном жирију, који је оцењивао
наступ такмичара, били чланови Института за
уметничку игру из Београда, а да је у оквиру
пратећих манифестација семинар одржала
Сташа Станковић, водећи кореограф Србије.
Наравно, веома сам задовољна наступом
деце из нашег Студија која су показала да
имају квалитет за светски врх. Освојила су
5 првих, 2 друга, 1 четврто и 1 пето место,
рекла је за “Вршачку кулу” Олгица Јовановић.
Кореографија “Дрво” Студија савремене игре
“Оља” добила је највише оцене стручног жирија
и освојила све симпатије публике.

АКРО ДЕНС КЛУБ “СУПЕР СТАР”
ПО ПЕТИ ПУТ
НА “ВРШАЦ ГРАН ПРИЈУ”
- Своје знање је презентовало око 100
девојчица из Вршца и Пландишта. Представили
смо се са 33 кореографије и освојили 16 првих
места,6 других,2 трећа, 2 четврта, 3 пета, 2
шеста, 1 седмо и 1 осмо. Девојцице су пуне
утисака! Поред искуства са наступа,гледајући
друге клубове научиле су много тога новог.
На наше питање шта им је најлепше са
такмичења, одговорили су: “Слаткиши!!”,које су
добили као специјалну награду као најмлађа
група бебе формација са кореографијом
“Срећан рођендан” и група мини формација
са кореографијом “Деда Мраз”, истакле су
Александра Иванов, тренер и кореограф “Супер
Стара” и Стела Мартиновић, мастер професор
физичке културе.

НАЈМЛАЂЕ ЧЛАНИЦЕ ПЛЕСНОГ
СТУДИЈА “МИЛЕНИЈУМ” НА СВОМ
ДЕБИЈУ ДО ПРВОГ МЕСТА
- Најмлађе
чланице Плесног студија
МилениЈум, са само 3 године, изашле су на
подијум по први пут и покупиле све симпатије,
како гледалаца тако и судија, и уз златне
медаље освојиле и наша срца. Уосталом,
осмеси и задовољство на њиховом лицу вреде
много више од пехара и медаља које су добиле.
Остварени су добри резултати и у другим
категоријама па се са такмичења отишло
са чак 11 првих места, 7 других, 3 трећа, 1
четврто, 1 шесто, 1 девето и 1 једанаесто
место. Тренер Плесног студија Миленијум,
Владислава Миленковић, каже да је поносна на
своје девојчице и да очекује још веће успехе у
наредном периоду.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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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

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETBEN

A magyar reneszánsz jegyében
A
magyar költészet napja alkalmából rendeztek alkalmi műsort a
nagybecskereki Petőfi Magyar
Művelődési Egyesületben a
múlt csütörtökön. Az idén az
alkalmi műsor a reneszánsz
jegyében készült, ugyanis a
nemzetpolitikai államtitkárság a 2018-as évet Mátyás király-emlékévé nyilvánította,
a magyar reneszánsz legjelentősebb uralkodójának a trónra lépésének 560. évfordulója
alkalmából.
A nagybecskereki rendezvényen a magyar reneszánsz
korát a Szathmáry Karolina leánykollégium növendékei mutatták be Julianna nővér vezetésével.
A Petőfi Művelődési Egyesület nagytermében összegyűlt
közönségnek alkalma volt egy

Bogner Mária Margit
nővér tiszteletére
A

» A reneszánsz tánc

„

A Petőfi Művelődési
Egyesület
nagytermében
összegyűlt
közönségnek alkalma
volt egy teljes képet
kapni Mátyás király,
illetve a magyar
reneszánsz koráról

»A magyar költészet napja a reneszánsz jegyében

VAJDASÁGI MAGYAR AMATŐR SZÍNJÁTSZÓK XXIII TALÁLKOZÓJA

»Jelenet a Nagykikindán bemutatott előadásból

Idén Nagykikinda
volt a házigazda

V

tőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszói az Indul a bakterház című vígjátékkal.
A tóbaiak az Összefogás díját, az MNT tájolási különdíját veketták át, valamint Lackó
Farkas Erzsébet, Szántó Tivadar és Hanyic Patrik különdíjban részesültek a Banya, a bakter, illetve Bendegúz szerepének a megformálásáért.
A Madách Színház az Újvidéki Színház különdíját és Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának különdíját érdemelte ki, amely felkérését jelent – a Mátyás- emlékév jegyében egy-egy produkció elkészítésére és bemutatására
június folyamán Szabadkán.
Váci Nándor és Váci Zsolt viszont a Tanyaszínház különdíját vehették át Kukorica Jancsi, illetve Bagó szerepének az
alakításáért.

teljes képet kapni Mátyás király, illetve a magyar reneszánsz koráról. A kollégista leányok bemutatták a reneszánsz
kor táncait. Julianna nővér áttekintést adott az akkori Magyarországon uralkodó viszonyokról.
A kollégium növendékei bemutatták a magyar reneszánsz
költészet három kiemelkedő
alakjának Janus Pannoniusnak,
Tinódi Lantos Sebestyének és
Balassi Bálintnak a munkásságát és a műveikből olvastak fel
részleteket.
A költészetnapi rendezvény
a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben
egy reneszánsz kori dal közös
éneklésével zárult.

Nagybecskereki Egyházmegye Bogner Mária Margit melencei születésű vizitációs nővér halálának évfordulója alkalmából és boldoggá avatásáért
szervez zarándokutat Érdre.
2018. május 12-én, szombaton 17.00 órakor msgr.
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök emlékmisét mutat be Érd-Óváros
plébániatemplomban.
Az egynapos zarándoklatra különbusz indul május 12-én, szombaton reggel
5.00 órakor a muzslyai plébániatemplom elől.
A busz útközben felveszi
a nagybecskereki, szentmihályi, tordai, törökbecsei, kikindai, padéi, szajáni, tiszaszentmiklósi, csókai, szanádi, törökkanizsai és a magyarkanizsai zarándokokat.

Érkezés Érdre 12 óra körül, ahol a Szent Mihály Alapítvány vendégszeretetét
élvezzük, majd városnézés
következik helyi idegenvezető kíséretében.
16 órakor ünnepélyes
menetben imádkozva és
énekelve vonulunk Bogner Mária Margit sírjához,
majd részt veszünk az emlékmisén.
Jelentkezni lehet legkésőbb május 8-ig, a 2.000 dináros útiköltség befizetésével és az útlevélszám leadásával az illetékes plébánia irodákban, vagy az alábbi címen:
Halmai Tibor, 23206
Muzslya, Magyar Kommün
u. 12. Tel: 064 2020685 tiborhalmai¤mts.rs
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ

TÁMOGATÁS AZ EGYEDÜL ÉLŐKNEK ÉS A BETEG SZEMÉLYEKNEK

Évi közgyűlést tartott a
Vöröskereszt szervezete
A

asárnap díjkiosztóval zárult Nagykikindán a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXIII Találkozója. Az április 5. és 15. között zajló seregszemlén a közönség és a zsűri
összesen 17 darabot tekinthetett meg. A Találkozó két legjobb előadásának járó díját a
kupuszini Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturcz József Színjátszó csoportját érdemelte ki az Egy bolond százat
csinál című darabjáért, melyet
Molnár József rendezett. Kortárs szöveg igényes színpadra
állításáért a nagykikindaiak Bányavirág című előadását díjazták, melyet Király Sándor állított színpadra.
A Közép-bánáti régióból
két előadás vett részt a szemlén, a nagybecskereki Madách
Amatőr Színház János Vitéz
című daljátékkal és a tóbai Pe-

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE ZARÁNDOK ÚTJA

nagybecskereki Dositelj
Obradović helyi közösség
Vöröskereszt szervezete ünnepélyes keretek között az elmúlt szombaton megtartotta
évi közgyűlését.
A szép számban megjelent
tagokat, a vendégeket akik között volt Duško Radišić is a
nagybecskereki polgármester
tanácsosa is, Koviljka Mandić
a szervezet elnökasszonya üdvözölte. Rövid bevezetőjében
kiemelte, hogy a jövöben még
aktivabb tevékenységet fognak
folytatni mint az előző években. Többek közzött elmondta,
hogy a szervezet jelenleg 44 tagot számlál és hozzátette, hogy
a főleg nyugdíjasokból álló tagság igen tevékenyen részt vesz
a szervezet munkájában. Ezért
azon fognak fáradozni, hogy
minél több fiatal személyt toborozzanak, hiszen e szervezetben mindig nagy szükség

van az ő munkájukra is. Az elkövetkező időben az eddigiekhez hasonlóan a tevékenység
fő részét az egyedül élő és beteg személyek segitsége képezi. Az utobbi években igen szoros kapcsolatott tartanak fenn
a Május 9. iskolával és több akciót is szerveztek az ottani diákok támogatása céljából.
Hajdu Anka, a szervezet
pénzügyi helyzetéről számolt
be. Rámutatott, hogy már éveken keresztül igen kevés öszszeg áll a rendelkezésükre, de
ennek ellenére igyekeznek minél több akciót megvalósítani.
Az Egyesület legfőbb pénzforrását a tagok tagsági díja képezi.
Duško Radišić elmondta,
hogy igyekezni fognak azon,
hogy az önkormányzat a lehetőségekhez mérten az egyesület támogatásban részesítse.
KÉP ÉS SZÖVEG – PRÉCZ ISTVÁN

»Jelenet a Kis magyar pornográfiából

Egy magyar előadás
a szemlén
A

z idén városunkban rendezik meg a Vajdasági Hivatásos Színházak 68. Fesztiválját. A hivatalos megnyitóra hétfőn, április 23-án kerül sor.
Az idei fesztivál szelektora Goran Ibrajter volt, 5 gyermek és 7 felnőtt előadást választott be a fesztivál hivatalos programjába.
A nagybecskereki közönség egy magyar nyelvű előadást is láthat. Április 25-én 20.00 órától az Újvidéki Színház előadását láthatják. Az újvidéki társulat az idén a Kis
magyar pornográfia című darabbal lép közönslg elé, melyet Esterházy Péter műveinek felhasználásával Nikita Milivojević állított színpadra.
Létezik-e kollektív bűnösség, helytálló-e a súlyos bibliai tétel, hogy az Isten megbünteti az atyák álnokságait
a fiakban harmad és negyed íziglen? Nikita Milivojević, a
darab rendezője nem keres vétkest, nem mutogat ujjal, hanem kérdéseket vet fel. Kötelességünk-e vállalni a felelőséget elődeink vétkei miatt? Nevezhetőek- e véteknek az
ő cselekedeteik egy olyan korban, amikor a puszta túlélés
és megmaradás volt a tét? Vajon a megtisztuláshoz vezető út a megbocsátás? Ezeket a kérdéseket boncolgatja az
Újvidéki Színház előadása.
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НОВА АРХЕОЛОШКА ОТКРИЋА

У ЕГИПТУ ПРОНАЂЕНА БИСТА МАРКА АУРЕЛИЈА ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Кофер из Берлина, Јелена Бачић Алимпић

Археолози су пронашли бисту римског цара Марка
Аурелија у Асуану, граду на југу Египта, саопштило је
египатско Министарство за антиквитете.
У саопштењу се наводи да је биста пронађена у Храму
у Ком Омбу током радова на заштити места од подземних
вода.
Археолози су, такође, ископали артефакте који припадају
светилишту бога Озириса Птаха-Неба унутар древног храма
Карнак у граду Луксор, додаје се у саопштењу.
Египат се нада да ће најновија открића подстаћи туристе
да долазе у ту земљу, где је туризам претрпео последице
политичких превирања након Арапског пролећа 2011.
године, преноси АП.
Извор: Политика

АУКЦИЈА ЈЕДНОГ ОД НАЈРЕЂИХ
ЈЕЛОВНИКА У ИСТОРИЈИ

ПРВИ МЕНИ СА „ТИТАНИКА“
ПРОДАТ ЗА 114.000 ЕВРА

2. Мушка азбука, Мирјана Бобић Мојсиловић
3. Моја бака вам се извињава, Фредрик Бакман
4. Ја, тајкун, Мирослав Мишковић
5. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман

ТОП ЛИСТА МАЛЕ
ЛАГУНЕ
1. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс, Лиз
Пишон

Мени првог оброка који је послужен на „Титанику”
продат је на аукцији за 114.000 евра, а припадао
је Другом официру Чарлсу Лајтолеру, највишем
преживелом официру са чувеног брода.
Ручак, који је између осталог обухватио густу
пилећу чорбу, бризле и младу јагњетину са сосом
од менте, као и лосос, печену пилетину и пудинг,
послужен је официрима првог дана пробне пловидбе,
2. априла 1912. године, преноси Би-Би-Си.
Лајтолер је јеловник оставио својој супрузи
одлазећи из Саутемптона 10. априла 1912, дана када
је „Титаник” кренуо на своје прво и једино путовање.
Аукционар Алан Олдриџ рекао је да је то „један од
најређих јеловника који постоје”.
Јеловник је продат у суботу британском
колекционару, на аукцији куће „Хенри Олдриџ и син”
у Вилтширу.
Извор: Политика

ОНЛАЈН АУКЦИЈА „ЗЛАТНА ЕРА“

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
3. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
4. Ово је моја шпијунска мисија, Ендру Џаџ и
Крис Џаџ
5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз Пишон

НА ПРОДАЈУ СВЕ ШТО ИМА ВЕЗЕ СА
ЧАУШЕСКУОМ – ОД ЦИПЕЛА ДО ТОАЛЕТ ПАПИРА

Румунска аукцијска кућа продаје
слике и предмете везане за последњег
комунистичког лидера те земље
Николае Чаушескуа да обележи стоту
годину од његовог рођења.
На онлајн аукцији „Златна ера”,
међу 250 предмета који се нуде је
и Чаушескуова постављена капа за
лов, ципеле и ташна његове супруге
Елене Чаушеску. Чак има и тоалет
папира, за којим су владале несташице
у касним данима комунизма. Јулијан
Плестиу, директор истраживања у
аукцијској кући „Артмарк” рекао је да
су потенцијални купци средовечни
Румуни који скупљају ту врсту предмете
или млађи људи који хоће да набаве
неки постер из тог периода што је сад
у моди. На аукцији су и бисте Фридриха
Енгелса и Карла Маркса.
Комунизам је окончан у Румунији
1989. када је брачни пар Чаушеску
осуђен на смрт на преком суду
и погубљен. Чаушеску је владао
Румунијом од 1965. до 1989. године.
Извор: Политика
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КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

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 спратну кућу са
гаражом са плацем 700 м². Тел.
831-631 и 064/285-862
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
Хитно продајем кућу у
Избишту
са
комплетном
инфраструктуром. Тел. 064/39062-76
Продаје се приземна кућа
од 120 м², на плацу од 7
ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30
На продају двособан стан
86 м² и два и по ланца земље,
удара у асфалтни пут ВршацВлајковац, потез Кевериш. Тел.
062/511-751
Продајем пољопривредно
земљиште КО Уљма потес
„Доње ливаде“ пар. бр. 7893,
друга класа, 76 ари и 28м²,
КО Уљма потез „Велика бара“
Број

1166

(Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55м², КО Павлиш
потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98м². Тел.
062/133-09-79
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 210 м²
на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
м², помоћне просторије 45 м² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-3399
Продајем стан од 46 м² у
центру Вршца (С. Немање) и
издајем гарсоњеру опремљену
у центру града. Тел. 061/249-1161
Продајем или мењам за
Београд или Нови Сад спратну
кућу сутерен, високо приземље
и спрат, почетак Борачке
улице, 200 м², плац 5 ари,
вода, гас, струја, канализација,
укњижено. Тел. 064/897-46-35
Продајем
дворишну
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора
(поред Комерцијалне банке)
Тел. 062/582-616
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м². Тел. 013/837631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 м² у центру
Вршца, реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара
земље у Великом Средишту.
Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у
центру површине 35 м² (соба,
кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Продајем једнособан стан 43 м²,
приземље, средина, Архитекте
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.

Брашована 8/2. Тел. 805-095
У Јанову на продају две
куће једна до друге са плацом.
Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 м², плац 44 ара
(око 4.000м²) са воћњаком,
лешником, виноградом. Друга
је викендица са плацом око
3.000 м². Тел. 064/45-65-919
Купујем стан од 60 до 70 м²,
предност Војнички трг. Тел.
060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински
решо, кухињске елементе,
шиваћу
машину,
дечији
креветац и дрвени регал. Тел.
064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан
стан. Тел. 060/16-32-372
Продајем плац на мору
Сушћепан код Игала. Тел.
063/257-823
Продајем кућу, изузетно
повољно,
11.000€
Кајмакчаланска 25, 10 мин
од центра. Стамбени део
77м², плац 438 м², комплетна
инфраструктура.
Одмах
усељива и за адаптацију. Тел.
062/157-65-80 звати од 18 до 20
часова.
Продајем кућу 150 м² на
плацу 9 ари, ужи центар Вршца,
близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном
ул. Првомајска 115/б (преко
пута ЈАТ-а) Повољно. Тел.
069/869-60-13
Продајем
12
ари
са
виноградарском кућицом у
потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за
воће,
виноград и пчеларе. Тел.
060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53 м² са
помоћним објектима 121 м
², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-8668
Продајем 60 ари на брегу
потез „Павлишко брдо“ погодно
за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210
На продају спратна кућа са
свом инфраструктуром шири
део центра. Може замена или
договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем
двособни
ста
51,5 м² у Вршцу, приземни са
нус просторијама и гаражом,

укњижен без дугова. Улица
Првомајска 43/1 стан 4. Тел.
013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем
два
ланца
пољопривредног
земљишта
у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и
064/451-24-75
Продајем кућу у ужем
центру града у Улици Гаврила
Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“ и
радијатор мало коришћен. Тел.
064/375-94-59
Продајем кућу са две
стамбене целине у Скадарској
42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома
„Широко било“ погодан за узгој
пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара
дужина 108метара. На плацу су
дрва (липа и багрем), пролази
струја и вода. Тел. 062/873-1135

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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
Продајем пржионицу за кафу
комплетна, са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37
Издајем
једнособан
намештен стан у центру, има
централно грејање, интернет,
кабловску. Тел. 060/350-30-60
Издајем стан у Хемограду,
50 м² комплетно намештен!
Слободан од 15. априла. Цена
100€
плус трошкови. Тел.
064/823-93-13
Потребна гарсоњера у Новом
Саду за две студенткиње.
Понуде доставити на телефон
064-66 58 849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен
стан у Београду, у близини
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Маракане. Тел. 062/403-127
Издајем двособан намештен
стан у близини ВМА у Београду.
Тел. 062/403-127
Издајем
једнособан
намештен стан запосленој
девојци у ул. Југ Богдана. Тел.
064/186-52-44
Издајем намештен, потпуно
опремљен, трособан стан на
одличној локацији у Београду
(код Сава Центра) Тел. 064/24608-32
Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно
за магацин. Тел. 064/125-53-76

РАЗНО
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел.
013/2839-461
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99
Услужно радим дизајн, припрему
за штампу, слике по поруџбини.
Повољно. Тел. 069/62-66-99 и 063/7422-013
Радила бих по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 – 013/835129
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
На продају бутан боца од 10 л.
пуна, цена 30 еура, женски бицикл
марке „Партизан“, црвени, канте
емајлиране за маст од 50 и 30
литара црвене, палме саксијске 10
и 15 година старе. Тел. 837-631 и
064//280-58-62
Продајем
“Самсунг“
колор
телевизор исправан. Цена 30€. Тел
065/571-49-63
Продајем стеге за стезање цеви
, за грађевинаре. Тел. 837-631 и
064/280-58-62
Продајем балконска врата,
дупло
стакло
„Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631 и
064/280-58-62
Продајем половна, исправна,
балконска
врата“Словенијалес“,
очувана са дуплим термо стаклом
и пластичним ролом. Цена 60€. Тел.
064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ
ЦЗ-762, тетејац, први власник, само

лицима са дозволом. Цена 100€. Тел.
064/123-17-56
Продајем
полован
очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка, први
власник, само лицима са дозволом.
Цена 200€. Тел. 064/123-17-56
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину дана
гаранције, са унутрашње странбе
велика појачања, дупло дно (фи
35х1120 цм) Цена35€. Тел. 064/12317-56
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30€. Тел.
064/123-17-56
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку ауто
куку (немачку) од аудиа 100, са
електроинсталацијом. Тел. 064/12317-56
Продајем два половна очувана
лимена поклопца мотора„бубрега“ и
предњи лимени блатобран од Piago
vespe Px 200. Тел. 064/123-17-56
Продајем спаваћу собу „Бети“
и пећ на чврсто гориво, шамотна
„Горење“. Тел. 805-095
Продајем
кауч,
бицикл,
хармонику, пећ на дрва, фрижидер,
судоперу, писаћу машину, веш
машину, ауто приколицу, зимске
ауто гуме. Тел. 063/275-986
Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи,
веш машину, тепихе, бицикле, кауч,
Симпо гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за косу.
Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро очуван
дечји креветац„беби макс“ за дете до
6 год. са душеком, кључ и упутство
за демонтажу и монтажу истог, мањи
орман за књиге дим. 130х90х42 цм
и пластично буре од 120 л. Тел 806527.
Продајем ракију од кајсије,
шљиве, грожђа и од виноградарске
брескве. Тел. 065/2-579-100.
Дводелна судопера, комбиновани
креденац за трпезарију мали
прозор са шалоном (60х60), кауч,
два сточића за телевизор, комода за
постељину. Тел. 061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“
цена по договору. Тел. 065/571-50-14
или 013/835-105.
Продајем кровни носач за кола,
буре за нафту од 200 литара, хеклане
столњаке за астал. Tel. 837-124.
Продајем дечија колица, тепих
стазу, бојлер „Тики“, цреп. Тел.

069/869-63-71.
Продајем : 4 кауча, сто са 4
фотеље, ормане за одела, комп.
Сто, комоду, тепихе, пл. шпорет, 2
витрине, машину за шивење, веш
машину. Тел. 013/834-891.
Пекарска пећ за продају. Тел.
064/197-90-69.
Продајем очувану тракторску
приколицу, марке „ Ердевик“, тип.
3,3т. Тел. 064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор
томос, сто и столице, огледало
са ормарићима за купатило, туш
кабину, хармоника врата, витафон и
решо на плин. Тел. 065/803-16-06.
Продајем
шалоне
140х140,
шалони 220х140, прозор са вакум
стаклом 60х60, прозор 80х60 са
шалоном, тучану каду 90х90. Тел.
064/121-62-62.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин м2.Превоз на
адресу купца.Тел.062-437-236
Продајем
12
ари
са
виноградарском кућицом у потезу
„ Козлук-Мајдан“, десна страна
погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210.
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за
виноград и воћњак као о пчеларе.
Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра.
Може замена или договор. Тел.
064/280-58-81.
Продајем зидну панел грејалицу
на струју. Цена 3.000. тел. 060/740-1210.
Продајем двособни стан 51,5
м² у Вршцу, приземни са нус
просторијама и гаражом, укљижен
без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00
Продајем
фотељу,
лежај,
шиваћу машину, дрвени регал,
плински решо, електрични шпорет
комбиновани и кухињске елементе.
Тел. 064/186-52-44.
Купујем половну , исправну
мешалицу за бетон. Тел. 013/401-210
и 060/74-01-210.
Косим и крчим траву са тримером.
Тел. 064/19-55-269.
Продајем
четири
бицикла
брзинца, три пони бицикла, кућу
у Југ Богдана 48, веш машину,
фрижидер, корпу за мерење свиња,
ауто приколицу. Тел. 013-28-32-536.

Поклањам женку немачког
птичара
стару
1,5
године,
вакцинисана и стерилисана. Звати
од 17 до 21 часова. Тел. 063-73-42609 и 060/73-42-609.
Продајем шпорет на дрва, тучану
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно.
Тел. 065/878-44-10.
На продају бутан боца 10л, бицикл
женски, две канте за маст од 10 и 20
литара, врата балконска „Словенија
лес“ дупло стакло 80х210 цм. Тел.
837-631 и 064/280-58-62.
Продајем потпуно нов котао на
чврсто гориво са косим ложиштем
25kw „УНИКО“ Ковачица, плус пумпа.
Под гаранцијом је. Тел. 062/80-46504.
На продају цвеће лале, већу и
мању количину, преко 1000 комада
доносим кући. Тел. 013/837-631 и
064/280-58-62.
За продају веш машина „Горење“
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5
година стара, цена 100€, и „Обод“
Цетиње старије производње. Обе
потпуно исправне, као и машина
за сушење веша „Електролукс“
Немачка цена 50 €. Тел. 064/429-0614.
Уступам породичну гробницу на
Православном гробљу у Вршцу – уз
договор. Тел. 013/401-210 и 060/74012-10.
Поклањам антибиотике сл.
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/91747-77
Продајем
кауч,
дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали прозор
60х60 са шалоном два ТВ сочића.
Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ„Алфа плам“ Врање
7 kw, коришћена у добром стању.
Цена 60 € . Две ел. плафоњерке
(руске производње “Иколајн“) Тел.
064/456-59-19.
Продајем фрижидер, балоне за
ракију(обучени), кауч, викендицу на
ватинском путу. Тел. 806-158.
Продајем дечији креветац . Тел
065/540-53-90
Потребна жена за помоћ у кући и
око куће, неколико дана у недељи у
близини града. Тел. 064/448-49-678
Продаје се столарија са вакум
стаклом
и
алуминијумским
дихтлајснама, столарија је половна и
дрвена. Продаје се шиваћа машина
са постољем “Хауман“. Може замена
за огревно дрво. Тел. 061/111-28-21
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 19, 24. АВГУСТ 1976.

У АТМОСФЕРИ ОКРЕПЉУЈУЋЕГ
ОПТИМИЗМА
- Развој аутобуског саобраћаја на овом подручју везује се за
1947. годину - рекао нам је инж.саобраћаја Стеван Јакић, вршилац
дужности директора радне организације . Пoчеци су били скромни.
Нагли успон, међутим, почиње 1959, уклапљањем саобраћајног
предузећа у састав „Другог октобра“... Број људи и број аутобуса
од тог момента почиње да расте, тако да је возни парк кроз десет
година био – удесетостручен.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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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 (120)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVII ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Елибертација - Из живота овдашњих конфесија - Школство, граматикална се школа обуставља, а оснива
богословија, разреди основне школе умножавају се - Здравствене и хуманитарне новине - Преглед
земљорадње - Виноделство напредује - Земљорадња - Сточарство - Свиларство - Занати - Трговина Друштвене прилике - Несретни догађаји
Појавом уставних амандмана крајем 1973. конструисано је 8
ООУР-ова у оквиру СТУП-а „2. октобра“. Прва година пословања
аутобуског саобраћаја у новим условима, дала је -поред познатих
резултата - и неке лоше, што је мотивисало људе да - након усвајања
новог Устава - преиспитују своје организовање и да га усагласе
уставној концепцији удруженог рада... Тако је дошло до издавања
ООУР-ова „Саобраћај“ и „Ремонтна радионица“ из састава СТУП-а „2.
октобар“ и до њиховог конструисања у посебну радну организацију.
Било је то почетком октобра прошле године.
На самом почетку свог самосталног живота и рада, међутим,
новоконструисана радна организација СТУП „Вршац“ суочила се
са масом тешкоћа. Стручни кадрови су почели масовно да одлазе,
изгубљене су неке рентабилне линије, међуљудски односи су
се заоштаравали до усијања, нормативних аката није било... а
корисници услуга постајали су све незадовољнији. Тада је дошло
до издвајања аутобуске станице у посебан ООУР. Организациони
шавови све су више попуштали, расла је плима недисциплине,
јавашлука... Тањила се и материјална база предузећа....
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 19, 24. АВГУСТ 1976.

КОД СТАРОГ МЛИНА НА
КАРАШУ

Асфалтни пут, који је у Војводинцима дочекан с огромном
радошћу, подстакао је многе мештане да размишљају и о томе како
да своје село учине привлачнијим и за шири круг гостију, излетника,
туриста... У том погледу највећу пажњу изазива купалиште код млина
на Карашу. Та, још увек неуређена плажа налази се у изванредном

природном амбијенту, окружена зеленилом и тишином. Сама зграда
млина, као и околне помоћне зграде, напуштене су и препуштене
пропадању, али и такве какве су сада, дају богату инспирацију сваком
„туристичком оку“. Могао би ту, наиме, да се изгради јединствен
излетнички центар с купалиштем као окосницом. Садашњи
скромни напори мештана да добровољним акцијама мало освеже
плажу код млина заслужују сваку похвалу, али је очигледно да ће
туристички радници у нашој општини морати убудуће озбиљније
да се позабаве перспективама купалишта у Војводинцима.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

С почетка износила је
откупна свота по процени од
год. 1815, 1.504.399 ф 48 1/4н.
W.W. Године 1820. утврдио је
ту своту мађарско срдељско
државно књиговодство на
618.986 фор. 20 1/3 н конв. вр.
Исправљена је та свота пак
услед урбаријалних закона од
год. 1836., по којима је отпала
занатлијска камата и такозвани
мали десетак, те тако изосташе
из откупне своте 1).
Варош је платила од 1.
септембра 1818. до краја
фебруара 1848.: у име откупа
615.496 г 40 н, у име liberum
oblatum-a 86.569ф 36 1/8н, у
име камате 199.228ф. 36 7/8 н.
свега дакле 901.294ф 53 н к.в. 2).
Наши претци нису дакле
жалили ни жртава ни труда да
би стекли вароши Вршцу права
слободне краљевске вароши,
но није до њих кривица што
нису постигли циљ. У томе
обзиру ваља да смо захвални
Константину
Спајићу.
По
породичном предању дошао
је предак Спајић у овај крај
приликом неке сеобе из Турске,
из Босне на крају 17. столећа.
Он и потомци му одали се овде
трговини. Константин се родио
1769. год. а умро је овде 7. јула
1836. у 67. години живота.Тело
му лежи под саборном црквом
3).
Да би сазнали шта је значила
слободна краљева варош,
наводимо овде прилике таких
вароши и грађана.
Права
сваке
краљеве
слободне вароши in corpore
беху следеће:
1.Свака варош имала је на
земаљском сабору места и
гласа, на сабор позивана је
1)A. Васић: Denkschrift ctc., str. 14,15
2)Ђенерала конгрегација од 11. априла 1886.
3)Матрик.српско-православне парохије

нарочитим краљевим писмом,
а она је вршила то своје право
преко
својих
изабраних
посланика.
2.Слободне краљеве вароши
биле су својина круне, те се
не могаху нити задужити, нити
поклонити.
3.Оне уживаху сва своја
спахијска права и стајаху са
племством под истим законима
и судијама.
4.Свој
мађистрат
рестауровале су оне саме у
присуству кр. комисара.
5.Мађистрат је решавао у
свима грађанским споровима
и вршио је и казнено судство
(Gladii jus).
6.Свака слободна краљ.
варош
имађаше
право
патроната.
Права појединих грађана
беху:
1.Њихова вредност човека
(Homagium)
беше
равна
вредност племића -200 -1000
фор.
2.Њих
несме
нико
самовласно напасти ни због
њихових, а још мање због туђих
дугова.
3.
Кроза сву земљу иђаху
они слободни од плаћања
арминције како на суву тако и
на води, чим искажу пасошем
варошке власти, да су грађани.
4.Они могаху дда обављају
војничку, грађанску, а нарочито
камералну службу и могаху се
подићи у племство.
Ал
зато
су
грађани
потпадали порези од главе, од
имања, десетка, и уконаковања
и давали су војнике. Они су
плаћали „краљевску камату“ и
краљу извесну дијеталну таксу,
а имали су да дају и својевољце.

Но неплемићски грађани не
могаху поседовати земље и
осим случајева контрактуалних
и наследствених не могаху ни
против ког племића у своје име
водити парницу, већ их је у томе
варош in corpore заступала. 4).
У првој половини ове
периоде
беше
доста
живахно у животу унутрашне
општине. Крајем маја 1824.
послало је грађанство своје
саграђане Михајла Ковача,
Криштва Баумана и Симеуна
Трифуновика са молбеницом
од 700 потписа цару у Беч,
да се дозволи мађистратска
рестаурација. У аудијенцији
обрекло се до душе, да ће
се испунити молба Вршчана,
али је то одуговлачио тадањи
земаљски сабор. Тек 3 године
кашње - 1827 - дође у Вршац
за комисара наименовани
ц.кр. коморник Имре Лањи
са књиговођом Сабинијем, те
да спроведе рестаурацију 15.
октобра, али да и нарочито
извиди
тужбе
и
жалбе
становништва 5).

4)Јов. Чапловић: älde von Ungaru, Pesth, 1849св. стр.1b7 и 158
5)Baumann`sche Aufyeichnungen, str. 30.
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ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ
НАГРАДИЛАУСПЕШНЕ ПРИВРЕДНИКЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Председник Привредне коморе Војводине (ПКВ)
Бошко Вучуревић и председник Покрајинске владе
Игор Мировић додели су протекле седмице у
ПКВ Годишњу награду ПКВ за значајна привредна
остварења у 2017. години.
Награђена су три привредна друштва и два
појединца – за успешно пословање и постигнуте
врхунске резултате у области индустрије
овогодишњи лауреат је ЈП „Транснафта“, Панчево,
у области услуга то је „Микромаркет НС доо“, Нови
Сад, у области пољопривреде „Доо Вребалов
аграр“, Нови Бечеј; за најуспешнију привредницу
добитница је КаталинМужлаи, власница породичне
фарме музних крава „Мужлаи“ из Бачког Градишта,
док је за најуспешнијег привредника признање
додељено Мирољубу Кршанину, председнику
борда директора компаније „Техномаркетдоо“,
Панчево.
Мировић је честитао добитницима иистакао
посебну улогу ПКВ, рекавши да је улога асоцијације
оваквог типа незаменљива. Нагласио је да без
предузимљивости и креативности појединаца,
уређеног привредног амбијента и добро
осмишљене и одлучно спровођене економске
политике, нема привредног развоја друштва и
„За то је, у последњих неколико година, најбољи
пример управо наша земља и наша покрајина.
Најбољи докази за то су континуиран раст брутодомаћег производа, експанзија инвестиција и
отварање нових радних места, стално повећавање
индустријске производње и извоза и, најзад,
рапидан пад незапослености,“ рекао је председник
Мировић.
Вучуревић је рекао да је ПКВ била, и да је и данас
место окупљања привредника, размене идеја,

искустава и, како каже, простор у ком долази до
повезивања свих оних који утичу на креирање
снажнијег привредног амбијента.
„Као значајан сервис привредницима у
свакодневном пословању и подршка у јачању
тржишне конкурентности, прошле године смо
покренули унутрашњу реформу и интензивирали
све своје активности. Ви, привредници, сте
најважнији партнери у свим сегментима нашег
пословања“, рекао је Вучуревић и додао да
награђени привредници својим примером
охрабрују и друге да своје капацитете, како каже,
интензивно усмере ка постизању квалитета,

успешности, изврсности и конкурентности.
Својим присуством, свечаност си увеличали
потпредседници Покрајинске владе Ђорђе
Милићевић, МихаљЊилаш и Иван Ђоковић,
покрајински
секретар
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић,
директори Покрајинских фондова, Развојне
агенције Војводине, представници Привредне
коморе Србије, са регионалним привредним
коморама, Привредне коморе КиМ, Војске
Републике Србије, Привредне коморе Републике
Српске, многи привредници, као и представници
медија.
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ФУД Б АЛ

Војвођанска лига “Исток” 23.коло
Козара - ОФК Вршац		
Будућност - Јединство (БК)		
Раднички (К) - Војводина 		
Раднички (С) - ЖАК		
Младост (О) - Слога		
Полет - Пролетер			
Кикинда - Јединство (НБ)		
Бегеј - Слобода (НК)		

0:1
2:1
3:4
3:0
2:0
5:4
1:3
1:1

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

2
4
4
5
7
7
10
11
8
11
13
11
13
11
14
17

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
15
12
12
11
11
10
10
8
8
8
7
6
5
6
4

6
4
7
6
5
5
3
2
7
4
2
5
4
7
3
2

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ВЕЛИКУ ПОБЕДУ У ДЕРБИЈУ СЕЗОНЕ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

ВРШЧАНИ ОСВОЈИЛИ КОЗАРУ
КОЗАРА - ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)

51
49
43
42
38
38
33
32
31
28
26
25
22
22
21
14

ПФЛ ПАНЧЕВО 22. КОЛО
Црвена звезда - Јединство (В)
Јединство Стевић - Слога (БНС)
Југославија - БАК 			
Долина - Борац (Ст) 		
Раднички (Б) - Партизан (У) 		
Војводина (ЦЦ) - Војводина (С)
Стрела - Војводина (Цр) 		
Вултурул - Дунав 			
1.БАК 		
22
2.Долина
22
3.Партизан (У)
22
4.Борац (Ст)
22
5.Слога (БНС)
22
6.Стрела
22
7.Јединство (В) 22
8.Вултурул
22
9.Војводина (Цр) 22
10.Јединство Стевић 22
11.Војводина (С) 22
12.Дунав
22
13.Раднички (Б) 22
14.Црвена звезда 22
15.Југославија
22
16.Војводина (ЦЦ) 22

16
15
14
12
12
9
8
8
8
7
8
6
7
6
5
3

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

3:2
1:2
1:0
2:1
1:3
2:1
4:1
4:1
4
3
5
5
9
8
8
10
10
9
11
10
13
11
15
13

50
49
45
41
37
32
30
28
28
27
27
24
23
23
17
15

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 17. КОЛО
Караш (К) - Шевац 			
Хајдучица - Ратар 			
Добрица - Партизан (К) 		
Виноградар - Јаношик 		
Владимировац - Потпорањ 		
Борац (ВС) - Борац (ВГ) 		
Будућност (А) - Полет 		

0:4
1:2
5:1
3:1
2:9
1:4
2:2

1.Полет 		
17
2.Потпорањ
17
3.Шевац 		
17
4.Будућност (А) 17
5.Ратар 		
17
6.Добрица
17
7.Хајдучица
17
8.Борац (ВГ)
17
9.Борац (ВС)
17
10.Партизан (К) 17
11.Караш (К)
17
12.Виноградар (-1) 17
13.Владимировац 17
14.Јаношик
17

3
4
4
3
5
6
6
7
8
8
10
11
13
14

10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6
3
3
2

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

Банатско Велико Село, судија: Давид
Матић (Нови Сад), стрелац Крачуњел
у 15. минуту, црвени картон: Чикић
(Козара) у 17. минуту, тренер Ненад
Мијаиловић у 17. минуту
КОЗАРА:
Атлагић,
Кнежевић,
Бјелановић, М. Бунић, Рељић, Б. Бунић,
Чекић, Зељковић (од 60. Момчиловић),
Мирчета (од 46. Мисић), Кнежевић,
Чуданов (од 69. Иветић).
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић,
Лукић, Бељин, Ранков, Радосављев,
Војводић, В. Благојевић, Крачуњел (од
70. Белић), Тошић (од 86. Радак), Балан
(од 54. Станковић).
Велики тријумф фудбалера ОФК
Вршца у директном обрачуну са
највећим конкурентом, у изузетно
напетој утакмици, вратио им је
самопоуздање и омогућио повратак
на лидерску позицију Војвођанске
лиге исток. Једини погодак постигао
је Тихомир Крачуњел у 15. минуту, а
утакмицу су обележили бројни прекиди
и испади домаћих играча, Армандо
Чекић добио је црвени картон због
гурања тренера Вршчана Мијаиловића.
Интересантно је да је судија Матић
искључио и тренера Вршчана, иако
је нејасно због чега. Вршац је имало
неколико прилика да убедљивије дође
до победе, али није искоришћено
неколико стопостотних прилика.
- У дербију првенства, одиграли
смо једну веома добру утакмицу,
доминирали смо свих 90 минута.
Многи су нас прежалили и изложили
критикама, али ја у овај тим у који
верујем од када сам га преузео.
Ови момци су показали од чега су
направљени. Настављамо даље ка

Велика победа:
Радост Вршчана у Банатском Великом Селу после гола Крачуњела
Српској лиги. Немиле сцене не желим да
коментаришем, рекао је шеф стручног
штаба ОФК Вршац Ненад Мијаиловић.

У наредном колу Вршчани дочекују
Бегеј из Житишта, меч се игра од 16:30
часова.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИМА КОМШИЈСКИ ДЕРБИ

УЉМАНИ ХИТ ПРОЛЕЋА

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) - ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 3:2 (1:1)

РАДНИЧКИ (БАРАНДА) - ПАРТИЗАН (УЉМА) 1:3 (1:1)

Павлиш, судија: Звездан Јанићијевић (Старчево), стрелци: Тошић
у 3, Делкић у 63, Дрндарски у 70. минуту за Црвену звезду, Москић у
17. и Станојловић у 71. минуту за Јединство
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: А. Веселиновић, В. Веселиновић (И. Јовановић),
Ивковић, Поморишац, Дрндарски, Којић, Мајсторовић, Бојовић,
Тошић (од 60. Делкић), М. Јовановић (од 68. Ердеи), Гвозденов.
ЈЕДИНСТВО: Кескеновић, И. Попов, Москић, Ћетковић (од
46. Микавица), Јованов (од 46. Гаковић), Биља, Ивановић (од 64.
Ракитован), Милентијевић, С. Попов, Станојловић, Лазин.
Павлишани су имали велики мотив и успели су да остваре
важан тријумф у борби за опстанак у ефикасном и изузетно фер и
коректном мечу са комшијама из Влајковца.

Баранда, судија: Бојан Субић (Вршац), стрелци: Тома у 26. за
Раднички, Тимић у 20. и 70. из једанаестерца, Обрадовић у 86. минуту
за Партизан
РАДНИЧКИ: Поповић, Лазин, Стојков, Стекић, Гојчиновић, Петрић,
Тома, Јовичин, Кнежевић, Милованов (од 80. Рацков), Лутивац.
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра, Танасић, Добричић Од 82.
Живојнов), Николин, Тимић, Војнов (од 87. Бањаш), Колак, Радић,
Обрадовић, Миливојев.
Уљмани су забележили четврти пролећни тријумф и укључили
се у трку за титулу. Партизан је тренутно у најбољој форми у лиги, а
искусни Тимић је са два поготка трасирао пут до нових бодова.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

34
33
33
32
30
29
27
26
25
23
19
11
10
7

ИЗБИШТАНИ ИСПУСТИЛИ
ПОБЕДУ У 97. МИНУТУ
БУДУЋНОСТ (АЛИБУНАР) - ПОЛЕТ 2:2 (0:2)

Алибунар, судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци: Ђапа у 56,
Николић у 90+7. минуту за Будућност, Немања Ранимиров у 26. и
Андрија Ранимиров у 28. минуту за Полет
БУДУЋНОСТ: Пећанац, Балаш, Бајин, Ђапа, Николић, Радивојев,
Клабец, Б. Милошевић, М. Милошевић (од 53. Алексић), Јовић (од
82. Илић), Бутковић.
ПОЛЕТ: Љ. Илић, Дубичанин, Савић, С. Илић (од 71. Стојанов),
Петровић (од 87. М. Бранков), А. Ранимиров (од 90. К. Николић), Н.
Ранимиров, Димитријевић, Јовановић, Ивановић (од 68. Д. Милунов),
Бежановић (од 82. Оморац).
Избиштанима је припало прво полувреме, головима браће
Ранимиров дошли су до убедљивог вођства. Ипак, домаћи се нису
предавали и голом на истеку седмог минута надокнаде успели да
дођу до заслуженог бода.

ГОЛЕАДА ПОТПОРАЊАЦА
ВЛАДИМИРОВАЦ - ПОТПОРАЊ 2:9 (0:5)

Владимировац, судија: Јован Субић (Вршац), стрелци:
Јаћимовић у 63. и Петковић у 74. минуту за Владимировац,
Јоксимовић у 9, Попов у 17. и 50, Бихлер у 21, Петровић у
23, Вренчев у 44. и 52, Живојиновић у 60. и 69. минуту за
Потпорањ
ВЛАДИМИРОВАЦ: Сл. Рајовић, Ст. Рајовић, Кркобабић,
Јаковљев, Николић, Јакша, Стојчић, Сладаковић,
Теофиловић, Јаћимовић, Петковић.
ПОТПОРАЊ: Богош, Мунџић, Јоксимовић, Јанковић,
Попов, Петровић, Јовановић (од 48. Живојиновић), Јованов,
Лазин, Вренчев, Бихлер.
Потпорањци су нанели катастрофу домаћем
Владимировцу и наставили трку за титулу. У ефикасној
утакмици истакли су се Бојан Попов, Вренчев и
Живојиновић са по два гола.
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ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А

2323

Р У КО М Е Т

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ДРУГИ СУПЕРЛИГАШКИ ТРИЈУМФ УБЕДЉИВО САВЛАДАВШИ МЕТАЛАЦ

ВЕЛИКО ВЕЧЕ МИРКА ЂЕРИЋА

ПОРАЗ У ДОЛОВУ, СТИЖУ ЛАВОВИ

ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 109:79 (28:15, 29:26, 28:20, 24:18)

Центар
Миленијум,
гледалаца 1000, судије: М. Јурас
(НС), Нинковић (БГ), Војиновић
(НС)
ВРШАЦ: Ђерић 27 (4 ас),
Пашајлић 16 (4 ск, 4 ас),
Митровић 7 (5 ас), Радивојевић,
Мунижаба 6, Вељковић 15 (6 ск),
Јововић 4 (4 ас), Узелац 5 (5 ас),
Остојић 12 (6 ск, 6 ас), Момиров
7 (4 ск, 4 ас), Н. Павловић,
Ђорђевић 10 (7 ск).
МЕТАЛАЦ: Зекавичић 17 (6
ск), Турбић 5, Ђукановић 19
(4 ск, 10 ас), Ђекић 1, Васић 10
(5 ас), Маројевић, Чоловић,
Микулић 2, Матић, М. Павловић
2, Каплановић 16 (5 ск),
Неранџић 7.
Вршчани су приредили гала
хепенинг својим симпатизерима,
егзибиционом
игром
дошли
до убедљивог тријумфа и у
потпуности
се
реваширали
Ваљевцима за пораз из регуларног
дела сезоне КЛС. Човек одлуке
био је изванредни Мирко Ђерић
који је за 18 минута игре у првом
полувремену убацио 27 поена,
погодивши 6 тројки уз свега два
промашаја из игре.
Фуриозан
почетак
Вршца
и своје велико вече Ђерић је
најавио са 5 узастопних поена за
вођство 7:0, двоцифрену предност
домаћем тиму донео је Остојић
ефектним закуцавањем за 16:6.
У првој четвртини гости нису
имали решења за брзу транзицију
у
нападу
разгоропађених

ДОЛОВО - МЛАДОСТ 34:28 (16:12)

Вршчани су у Долову само у првих 20 минута личили
на екипу која је у претходном колу пружила жесток
отпор другопласираном Сивцу и била на једну лопту од
великог изненађења. После изједначене игре, Доловци
су у финишу првог полувремена серијом 6:0 први пут
дошли до озбиљније предности (16:10), али је то био
и преломни тренутак меча, јер Младост до краја није
успела ни да запрети домаћину. Долово је током другог
полувремена одржавало убедљиву предност, највећа
је била 7 голова разлике. Најефикаснији код Вршчана
били су браћа Раковић, Душан је постигао 6 а Никола
5 голова.У наредном колу Младост дочекује лидера на
табели, Лавове из Бачке Паланке. Меч се игра у петак, са
почетком у 20:30 часова.
ПРВА ЛИГА СЕВЕР17. КОЛО
Долово - Младост (В) 		
34 : 28
Лавови БП - Срем СМ 		
51 : 36
Сивац 69 - Херцеговина 		
36 : 32
Младост ТСК - Црвена звезда
32 : 30
Апатин - Банатски Карловац
26 : 20
У овом колу слободан је тим: Јабука

Расни стрелац: Мирко Ђерић (КК Вршац)

Топићевић изабраника, али су
у другој покушали да узврате
унутрашњом игром а највећи
број акција у рекету прецизно
су завршавали Зекавичић и
Каплановић. Међутим то није
било довољно да се угрози

ПОЛОВИЧАН УЧИНАК У ПРВА
ДВА КОЛА, НАРЕДНИ МЕЧ У
МИЛЕНИЈУМУ У УТОРАК, 1. МАЈА
Вршац у првом кругу Б групе Суперлиге има прилично
тежак распоред. На гостовањима у прва два кола остварен
је половичан учинак, пораз од Динамика (74:94) и победа
у Новом Саду против Војводине (84:79). У наредном колу
изабраници тренера Горана Топића гостују Партизану, а у
последњем колу првог круга дочекују ФМП у Миленијуму,
у уторак 1. маја, са почетком у 18 часова.

ФУ ТС А Л

ОДЛУКА О ОПСТАНКУ У
ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ
ВИНТЕР СПОРТ - ФОРУМ 8:4 (3:3)

Врпшчани у Нишу нису успели да освоје бод који им је био
неопходан да уз победу код куће у последњем колу пребрину
бриге око опстанка. Винтерспорт је био бољи у другом
полувремену и остварио тријумф, а изабраницима тренера
Ненада Варађана остаје рачуница да у у понедељак од 20:30
часова у Миленијуму савладају Металац Колоради и да се
надају добром резултату Нишлија у Сопоту.
- Тешка утакмица са противником који има искуства играња
у Првој лиги што је на крају пресудило. Наши млађи играци
нису успели да се изборе са притиском, нисмо били комплетни
и бољи резултат, реално, нисмо могли да очекујемо. Желео бих
да позовем све љубитеље спорта у Вршцу да дођу на утакмицу
против Горњег Милановца и помогну нам да дођемо да победе
вредне опстанка, рекао је тренер Вршчана Ненад Варађан.

сигурно вођство Вршчана које
је на полувремену износило 16
поена (57:41).
У другом полувремену игра
Вршца била је још разноврснија,
разиграо се високи Вељковић,
који је измамио аплаузе публике
за луцидне нападачке потезе
и ефектне блокаде под својим
кошем. То је домаћима осигурало
до тада највећу највећу предност
од 25 поена, када је Митровић
погодио тројку са 9 метара. Тренер
Топић пружио је прилику свим
играчима да дођу до значајније
минутаже па су прве суперлигашке
поене забележили Мунижаба и
Узелац. У тиму Металца само је
Ђукановић заслужио прелазну
оцену у другом полувремену, док
је на другој страни Вршац имао
чак 5 двоцифрених стрелаца, 20
асистенција и 16 скокова више од
ривала.

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 21. КОЛО
Винтер спорт – Форум 			
Ивањица – Сопот 			
Економист - САС 				
Пожаревац – Српска 			
Врање – Викинг 				
Металац Колорадо - Пут-инжењеринг

8:4
4:1
3:5
8:1
3:0
7:3

1.Ивањица
2.Винтер спорт
3.Врање 		
4.САС 		
5.Eкономист
6.Српска
7.Пожаревац
8.Сопот 		
9.Форум
10.Металац К.
11.Пут-инжењеринг
12.Викинг

49
40
40
34
33
33
32
29
29
27
15
3

21
21
21
21
20
21
21
21
21
20
21
20

16
13
12
11
11
11
10
9
9
8
4
1

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

4
7
5
9
7
10
9
10
10
9
14
19

1.Лавови БП
16
2.Сивац 69
16
3.Јабука
15
4.Апатин
16
5.Младост ТСК 16
6.Црвена звезда 15
7.Херцеговина 15
8.Долово
16
9.Б.Карловац
15
10.Младост (В) 15
11.Срем СМ
15

13
12
11
10
8
8
6
5
4
2
1

1
2
1
0
1
0
2
2
1
0
0

2
2
3
6
7
7
7
9
10
13
14

27
26
23
20
17
16
14
12
9
4
2

КАДЕТИ
Кадети вршачке Младости остварили су десет
победа у исто толико утакмица у групној фази
такмичења у Првој лиги Србије у оквиру Б групе.
Предстоји последњи турнир групне фазе који ће се
одржати у Вршцу, у недељу са почетком у 9 часова.
Млади Вршчани ће у првом мечу турнира одмерити
снаге са зрењанинским Пролетером, а на затварању
ће играти против Сенте. Младост је остварила
пласман на завршни турнир на коме ће се надметати
за титулу у Првој кадетској лиги без обзира на исход
мечева последњег кола. Ривали на завршном турниру
биће Графичар из Бездана, Спартак из Суботице и
зрењанински Пролетер.
Прва лига Б група, резултати 9. и 10. кола
Херцеговина - Младост 		
Обилић - Херцеговина 		
Кикинда - Пролетер 		
Сента - Раднички 		
Пролетер - Сента 		
Младост - Кикинда 		
Раднички - Обилић 		
1 Младост, Вршац
2 Пролетер, Зр.		
3 Раднички Ј. Томић
4 Херцеговина		
5 Сента			
6 Обилић 		
7 Кикинда 		

20
18
12
10
6
2
0

Прва лига А група
1 Графичар, Бездан
2 Спартак Војпут		
3 Далматинац		
4 Русин			
5 Апатин		
6 БСК 2012		
7 Сомбор		

20
16
12
12
8
2
0

10:30
0:10
0:10
7:12
16:10
10:0
10:0

24 ВРШАЧКА КУЛА
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