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ВРШАЧКА КУЛА
ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА НЕНАДА БАРОША

СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА

Председник Скупштине града, Ненад
Барош, обавештава грађане да ће сваког
понедељка почев од 14.05.2918. године,
вршити пријем грађана у времену од

11,00 до 13,00 часова, канцеларија 118, Трг
победе 1.
Пријем је потребно претходно заказати
на телефон бр. 835-667.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЧЕЛО ПРСКАЊЕ КОМАРАЦА

Обавештавамо јавност да ће се акција
сузбијања одраслих форми комараца,
уређајима са земље, обављати у периоду од
07.05.2018. године до 18.05.2018. године, када се
стекну повољни временски услови, у дневном
временском интервалу од 19 до 22 часова, на
локацијама: Вршац, Павлиш, Месић, Влајковац,
Уљма, Куштиљ, Војводинци и Стража.
Третман ће бити изведен од стране Завода
за ДДД «ЕКО-САН» из Београда, коришћењем
биоцидног препарата АQUA К-ОТHRINE,
прскањем из УЛВ уређаја у складу са упутсвом
за употребу и решењем надлежног органа,
којим се одобрава употреба и коришћење
средства за третирање.
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ОБУКА О УНАПРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ

Град Вршац био је још једном организатор
и домаћин једнодневне едукације чији је
циљ унапређење поступка комасације.
Реч је о пројекту, финансирамом од стране
ЕУ, Министарства за економску сарадњу
Немачке и Министарства пољопривреде
Републике Србије. За реализацију је задужена
Немачка организација за међународну
сарадњу ГИЗ чији је представник др Јоахим
Томас, међународни експерт за комасацију,
одржао презентацију на поменутом састанку
у Вршцу, 8. маја.
-На основу својих активности у
међународним
организацијама,
знам
врло добро да Србија, па чак и претходна
држава Југославија, поседује дугу традицију
у области спровођења комасације, рекао
је, између осталог, др Томас. Комасациони
поступак, који се спроводи у Србији, не
разликује се много од поступака у Немачкој
и Аустрији. Зашто онда постоји потреба
за оваквом едукацијом, за активностима
које смо спроводили у централној Србији
током протекле 4 године, за скупом који
је заказан за четвртак у Новом Саду, где
треба да присуствују и представници
надлежног Покрајинског секретаријата за
пољопривреду? Разлог је договор, који су
пре пет година оствариле Владе Србије и
Немачке, са циљем да немачки стручњаци

Учесници едукације о процесу комасације
пруже помоћ и подршку осавремењавању
поступка комасације који се спроводи у
Србији.
Ненад Гвозденовић, представник ГИЗ
у Србији, подсетио је да је једнодневна
едукација наставак већ започетих активности
пре месец дана.
-Циљ је да се представници општина и
градова у Банату упознају са новинама у
поступку процеса комасације, а посебно
нам је драго што то радимо у Вршцу јер
смо, као ГИЗ, са вашим градом потписали
споразум о разумевању и сарадњи, рекао је

Др Јоахим Томас, предавач на скупу о модернизацији процеса комасације

Гвозденовић. Споразум је везан за техничко саветодавну подршку у поступку комасације,
а у наредних пар месеца спровешћемо
унапређену комасациону процену и први
пут процену утицаја на животну средину у
Војводини, у три катастарске општине Уљма,
Избиште, Влајковац где се тренутно спроводи
комасација.
Слободан Јованов, члан Градског већа
задужен за пољопривреду, дао је краћи
осврт о процесу комасације извршеном на
територији Града Вршца:
-Тренутно се очекује излагање Вршца 1,
чекамо да Геодетски завод формира комисију,
наглашава Јованов. Када је реч о новим
комасацијама, које смо покренули крајем
прошле године - Уљма, Избиште и Влајковац,
оне су при крају прве фазе - утврђивања
фактичког стања и ради се процена
земљишта. Ту се укључује и немачки ГИЗ који
ће да нам помогне да урадимо ту унапређену
процену са освртом на заштиту животне
средине. Очекујемо да ће све то бити готово
до краја лета, тако да ћемо у септембру ући у
другу фазу процеса комасације.
Према речима Јованова, у процес
комасације у катастарским општинама Уљма,
Избиште и Влајковац укључено је 15.000
хектара земљишта.
Ј.Е.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЕУ “ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ” – ИПА 2013

У ТОКУ СУ ЈАВНИ ПОЗИВИ - ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ

Јавни позиви за активности намењене
теже запошљивим лицима са евиденције
Националне службе за запошљавање (НСЗ),
у оквиру пројекта “Подршка програму
запошљавања Националне службе за
запошљавање” – ИПА 2013, објављени су 11.
априла. Реч је о пројекту ЕУ, као подршка
запошљавању и самозапошљавању, а
јавним позивима обухваћено је неколико
области.
Јавни позив за учешће у финансирању
програма обуке на захтев послодавца
у 2018. години – ИПА 2013, отворен до
11.09.2018. године, а циљне групе су: млади
до 30 година, дугорочно незапослени,
вишкови, старији од 50 година, незапослени
са ниским и без квалификација, радно
способни корисници новчане социјалне
помоћи, Роми и остала теже запошљива
лица у складу са НАПЗ-ом.
Други јавни позив намењен је
послодавцима за доделу субвенције
за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих на
новоотвореним
радним
местима
у
2018. години - ИПА 2013 и отворен је до
11.06.2018.године. Он обухвата, као циљне
групе, вишкове запослених и дугорочно
незапослена лица.
Трећи јавни позив намењен је
незапосленима за доделу субвенције за
самозапошљавање у 2018. години - ИПА

2013, а отворен до 11.06.2018. године. У
њему су циљне групе млади до 30 година и
вишкови запослених.
Из Филијале Вршац НСЗ поручују
заинтересованима
да
текстови
објављених јавних позива садрже детаљне
информације о датом програму, висини
износа средстава, дужини трајања,
условима учешћа, документацији која се
прилаже уз захтев за учешће у програму, о
правима и обавезама корисника, роковима
за подношење захтева и доношење одлуке
и друге информације. Потребни обрасци
и пратећа документација налазе се на
сајту www.nsz.gov.rs, а могу се преузети и
у Филијали Вршац Националне службе за
зашпошљавање.
Пројекат
„Подршка
програму
запошљавања Националне службе за
запошљавања (НСЗ)“ је директни грант
додељен НСЗ из фонда ЕУ – ИПА 2013.
Вредност пројекта је 5 милиона евра, од
чега је 4,5 милиона донација ЕУ, а 500.000
евра је обезбеђено из националног буџета.
Трајање пројекта је 24 месеца (2018-2020).
Пројекат је намењен теже запошљивим
лицима са евиденције НСЗ, а општи циљ
је да допринесе ефикасном и ефективном
усклађивању понуде и потражње на
тржишту рада и његовом општем
функционисању.
Пројектом ће бити спроведене и

ПОДРШКА ЕУ

финансиране из средстава директног
гранта ИПА 2013 четири активне мере
политике запошљавања: обуке на захтев
послодаваца, субвенције за отварање
нових радних места, субвенције за
самозапошљавање и обуке за потребе
тржишта рада. Очекивани резултати
пројекта су: укључивање најмање 800 лица
у обуке на захтев послодавца, отварање
најмање 1.000 нових радних места на основу
доделе субвенцијаза ново запошљавање,
укључивање најмање 1.050 лица у програм
самозапошљавања и најмање 175 лица у
обукама за потребе тржишта рада.

Ј.Е.

Поред пројекта директног гранта,
у току је и спровођење пројекта
“Техничка помоћ за изградњу
капацитета у политици запошљавања“
који је, такође, финансиран из фонда
ЕУ – ИПА 2013. Пројекат је вредан
1,8 милиона евра и траје 24 месеца
(2017-2019). Очекивани резултати
пројекта Техничке помоћи су: утврђен
јаз између постојећих и потребних
вештина и предузете мере на његовом
смањивању и унапређен квалитет
програма обука НСЗ, унапређен процес
организације обука у НСЗ, унапређене
услуге и мере запошљавања за
особе са инвалидитетом (ОСИ) које
реализује НСЗ, унапређен квалитет
професионалне
рехабилитације
и стручног оспособљавања у
предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање ОСИ,
као и пружена техничка помоћ НСЗ и
Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања (МРЗБСП)
за делотворно спровођење и праћење
директног гранта ИПА 2013 за НСЗ.

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

читавог друштва да уложи све своје напоре за
даље очување мира и стабилности.
Обележавању Дана победе присуствовао
је и Никита Суходолов, представник амбасаде
Русије у Србији, који је нагласио да је овај дан
највећи празник у Русији, у којој га слави
свака породица.
- Срби и Руси су у свим великим ратовима
били заједно, борили су се раме уз раме, увек
на правој и победничкој страни. Никада не
смемо заборавити заслуге наших дедова, јер

ако њих заборавимо, изгубићемо слободу
коју имамо данас – рекао је Суходолов.
Свечану академију у Градској кући
увеличао је наступ Градског хора „Ас“ и
глумца Ивана Ђорђевића. Након свечаности
у Скупштини, бројне делегације положиле
су венце на спомен-костурницу на градском
гробљу,
одајући
почаст
погинулим
ослободиоцима.
Т. С

НОВЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕПШИ ИЗГЛЕД ГРАДА И ОКОЛИНЕ

У СУБОТУ АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ВРШАЧКОГ КАНАЛА

За суботу, 12. мај, заказана је акција
чишћења и уређења Вршачког канала са
приобаљем и површинама уз међународни
пут који води до државне границе са
суседном Румунијом.
-Организатор акције је Град Вршац
са
Јавним
комуналним
предузећем
„Други октобар“, а у акцији учествују и
Водопривредно предузеће „Јужни Банат“
и „Војводина пут“, који ће помоћи својом
механизацијом да се очисти Вршачки канал
и поравна приобаље и површине уз канал,
објашњава Милош Васић, члан Градског већа
задужен за заштиту животне средине. И овога
пута акцију ће подржати ученици вршачких
средњих школа, чланови СУБНОР Вршац, а
придружиће нам се и запослени у Градској
управи, као и доста радника „Другог октобра“.
Ветар је, са градске депоније, расуо велику
количину пластичних кеса у Вршачки канал,
чак и преко канала, што је створило ни мало
лепу слику уласка у град из правца границе.
-Овом акцијом желимо да уклонимо сав
тај отпад, како из канала, тако и са околних
обрадивих површина, а у плану је и уклањање
шибља и растиња дуж међународног
пута, које је задржало велике количине
пластичних врећа, наглашава Васић. Биће
очишћено око 500 метара корита Вршачког
канала, део преко од градске депоније. Циљ

је да улаз у град добије лепши изглед, да буде
чист и уредан, да први контакт са Вршцем
буде лепши за све ове који долазе у наш град
из тог правца.
Због обимности посла, радници „Другог
октобра“, „Јужног Баната“ и „Војводина пута“
кренули су са радовима два дана раније
како би припремили терен и учинили га
приступачнијим за уклањање пластичних
врећа и осталог смећа.
Васић позива све заинтересоване грађане

да се придруже акцији у суботу, 12. маја, у
9 сати и 30 минута, а верује да ће се овога
пута акцијашима придружити и невладине
организације чија је основна делатност
заштита животне средине.
Град Вршац овом акцијом уједно шаље
поруку да се придружује кампањи за
укидање пластичних врећа и смањењу
њихове употребе увођењем папирних врећа,
добијених рециклажом.
Ј.Е.

ОБЕЗБЕЂЕНО ПО ДЕВЕТ РАКЕТА ЗА СВАКУ ПРОТИВГРАДНУ СТАНИЦУ

ПРОТИВГРАДНИ СТРЕЛЦИ СПРЕМНИ ДА ДЕЈСТВУЈУ

Градоносни облаци, на срећу, заобилазили
су, протеклих дана, територију Града Вршца,
тако да противградни стрелци нису до сада
имали потребу да дејствују.
-Потписани су уговори са противградним
стрелцима пре месец дана, они су спремни,
али на задовољство свих, Град Вршац
није имао претњи, па нису дејствовали,
каже Слободан Јованов, члан Градског
већа задужен за пољопривреду. У пуној су
приправности, а ми се надамо и очекујемо
да ће имати што мање посла. На територији
Града Вршца активно је 15 противградних
станица са по два стрелца, а свака станица у
просеку има по девет противградних ракета,
спремних за дејство. Ако се оне утроше, биће
набављене нове. Радарски центар Самош
располаже ракетама, нешто су донирали
Република и Покрајина, а очекујемо да ће
ускоро и Град Вршац донирати противградне
ракете.
Сезона противградне заштите почела

OБАВЕШТЕЊЕ О
ЈАВНОМ ПОЗИВУ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА
ПРИ КУПОВИНИ 7 СЕОСКИХ КУЋА
СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА
ПОМОЋИ

Фото: фејсбук страница Града Вршца/А.Путник

Свечаном академијом у Градској кући
у организацији СУБНОР-а Вршца и Града,
у среду је обележен 9. мај, Дан победе над
фашизмом.
- Србија је умела да пати, али није умела
да трпи зло; препознавала га је и увек му
се супротстављала – истакао је Драгољуб
Ђорђевић, председник СУБНОР-а града
Вршца, поздрављајући бројне госте на
свечаности у сали Скупштине града.
-Данашњи дан је највероватније
најзначајнији дан у историји цивилизације,
дан када је сломљено зло фашизма, највеће
зло у историји. Данас приређујемо свечаност
у част погинулих за нашу слободу, у част
сећања на све оне који су изградили ову
слободу и у част свих нас који се боримо да ту
слободу сачувамо – додао је Ђорђевић.
- На данашњи дан подсећам да је рат
за нашу земљу постао читава једна епоха
храбрости, али и тешких искушења и
трагичних губитака. Иако малобројна, у
Другом светском рату војска Србије стала је
у ред оних земаља које се боре за слободу,
будућност и бољи живот свих генерација.
Заједно са другим земљама била је део
слободарске традиције која је поставила
темеље света у којем данас живимо – рекла
је градоначелница Вршца Драгана Митровић
и додала да је обавеза локалне самоуправе и
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Слободан Јованов,
члан Градског већа за пољопривреду
је 15. априла и траје шест месеци. Стрелци
даноноћно бране вршачко небо, 24 часа су

на вези са Радарским центром у Самошу који
им даје инструкције када и како да дејствују.
Већ дужи низ година противградни
стрелци имају изузетно малу надокнаду
за своје ангажовање у одбрани летине
од града. Од државе ове године добијају
по 4.000 динара месечно, али је зато Град
Вршац одлучио да помогне и пружи им
финансијску подршку. Потписани су уговори
са 30 противградних стрелаца на основу
којих ће им бити исплаћено по 10.000 динара
месечно, за ангажовање у трајању од пола
године, тачније 60.000 динара свакоме од
њих.
Противградни стрелци су, током 2017.
године, дејствовали у три наврата, а испаљене
су 52 ракете.
Према речима Јованова, прошле године
регистрована је укупна штета од града на
око 220 хектара, а оштећења летине, према
каснијој проценти, била су од 7 до 50 одсто.
Ј.Е.

Град
Вршац
обавештава
избеглице и бивше избеглице које су,
услед догађаја из периода од 1991.
године до 1995. године, стекле статус
избеглице у Републици Србији, без
обзира на њихов статус у време
решавања стамбене потребе, и то:
избеглице које живе у колективним
центрима или неком другом виду
колективног смештаја, формалног
или неформалног и угрожене
избеглице у приватном смештају и
бивше носиоце станарског права, а
које су без трајног решења у земљи
порекла или Републици Србији, а све
према утврђеним критеријумима
угрожености, да ће јавни позив
за доделу помоћи за решавање
стамбених
потреба
избеглица
при куповини 7 сеоских кућа са
окућницом и деделу пакета помоћи,
у оквиру Регионалног стамбеног
програма, Стамбени програм у
Републици Србији, Потпројекат 4 –
сеоске куће (у даљем тексту: Јавни
позив), бити објављен дана 07.06.2018
године на огласним таблама Града
Вршца и месних заједница Града и на
интернет презентацији Града Вршца
www.vrsac.org.rs и Комесаријата за
избеглице и миграције www.kirs.gov.
rs.
Помоћ је бесповратна и одобрава
се за решавање стамбених потреба
избеглица које имају пријављено
боравиште/пребивалиште
на
територији Града Вршца кроз
куповину сеоске куће са окућницом
у маскималном износу до 9.500 евра
у динарској противвредности и
доделу пакета помоћи (грађевински
материјал и опрема у циљу
побољшања услова живота) у
максималном износу до 1.500 евра
у динарској противвредности, по
породичном домаћинству. Изабрани
корисник помоћи може додатно да
учествује сопственим средствима у
реализацији помоћи за решавање
стамбених потреба у износу до 50%
од износа намењеног за куповину
сеоске куће са окућницом (у
максималном износу до 4.750 евра,
у динарској противвредности).
Помоћ се додељује за куповину
сеоске куће са окућницом која се
налази на територији Републике
Србије. Предметна сеоска кућа са
окућницом мора бити уписана у
катастру непокретности, без терета
на објекту и земљишту и мора
испуњавати основне услове за живот
и становање.
Јавни позив траје од 07.06. 2018.
године до 22.07. 2018. године. Све
информације у вези поменутог
јавног позива заинтересована лица
могу добити путем телефона:013/
800-585 или код повереника за
избеглице, адреса Трг Победе 1,
Вршац, канцеларија бр 3 .

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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76 ХЕКТАРА НОВИХ ЗАСАДА
ВИНОВЕ ЛОЗЕ У 2018.
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ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У „ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДИМА“

- На две локације, у Вршцу и Гудурици, ничу нови виногради - На 76 хектара младих винограда биће посађено
268.000 калемова - Велика улагања власника „Вршачких винограда“ модернизовали производни процес -

Након успешне приватизације „Вршачких
винограда“ када су добили новог власника,
Родољуба Драшковића, и постали део Свислајон
система, ова вршачка фирма кренула је узлазном
линијом. Почела су бројна велика улагања у
производњу, од подизања нових засада винове
лозе, до механизације, модернизације производног
процеса и грожђа и вина.

Велика улагања модернизовала
производњу
-У протеклих годину дана вршено је доста
улагања како у сектор „Виноградарства“, тако и
„Подрумарства“, каже Петра Милановић Крајован,
извршни директор „Виноградарства“ „Вршачких
винограда“. Извршена је куповина, обнова
механизације. Купљено је 11 трактора: десет мањих
за редовну обраду винограда и један трактор од 340
КС намењен за инвестиционе радове - за све врсте
припреме за садњу винограда, што се тренутно и
ради. Доста је уложено и у прикључну механизацију.
Извршена је промена обраде земљишта, уместо
досадашњих плугова са којима смо радили,
тренутно радимо са тзв. терактивима где се знатно
побољшала међуредна обрада земљишта. Остају
равне површине па је даља примена механизације
- свих осталих машина лакша и постижемо много
боље дневне обиме.
Према речима Милановић Крајован, поменута
значајна улагања у опрему допринела су
модернизацији производног процеса.

Подизање нових засада
-Друга велика инвестиција је подизање нових
засада винове лозе, младих винограда, што је
изостало последњих десетак година у „Вршачким
виноградима“, истиче саговорница „Куле“. То је оно
што посебно радује и нас запослене, а верујем и
добронамерне Вршчане. У 2018. години ради се
на подизању 76 хектара младих винограда, на две
локације, у Вршцу и Гудурици, на земљишту које
је у власништву Свислајона. Припрема земљишта
одрађена је у агротехничким роковима прошле и
почетком ове године. Садња је започела 12. априла
и захваљујући повољним временским условима,
иде добрим током и завршиће се у агротехничком
року, до 15. маја, ако нас време послужи.

Петра Милановић Крајован: Завршена садња калемова у вршачком делу засада
Подизање засада у вршачком делу је завршено,
а тренутно се ради у Гудурици. Упоредо са садњом
врши се и постављање стубова у виноградима, што
је напредак у технологији, јер су стубови раније
били постављани у другој години. Тако ће већ у
првој години млади виногради имати комплетно
постављен наслон за винову лозу.
-У Вршцу је засађен бели сортимент - за
производњу белих вина: „шардоне“, „бели
бургундац“ и „рајнски ризлинг“, а у Гудурици
„мерло“, „каберне фран“ и „шираз“, као зачинска
сорта, од којих се производе црвена вина,
наглашава извршна директорка „Виноградарства“.
Подизање засада ради се машински, што се у Вршцу
никада није радило. Једна од инвестиција је и
куповина машине за садњу калемова која замењује
30-так радника који би били ангажовани за ову

До средине маја биће подигнуто 76 ха младих винограда

количину од 268.000 калема. С обзиром на то који
проблем имамо када је реч о ангажовању радника,
садња не би могла да се изврши на начин како
смо до сада радили. Недостатак радне снаге је рак
рана комплетне пољопривреде. Због евидентног
недостатка радне снаге, а имајући слуха од
власника, купљена су два комбајна за бербу грожђа
тако да смо, прошле године, половину површина
обрали машински.
Према речима Милановићеве, на недавно
одржаном
Сајму
запошљавања, „Вршачки
виногради“ исказали су потребе за радницима,
међутим, одзив грађана за рад у виноградима био
је, практично, занемарљив.

Савремена технологију и у
виноградима у роду
Модернизација производног процеса и примена
савремене технологије присутна је и у виноградима
који су у роду.
-У овој години на роду имамо 807 хектара, нешто
мање у односу на претходне године из разлога
што је, након анализе старих засада, закључено
да нема економске оправданости улагања у неке
винограде, објашњава извршна директорка
„Виноградарства“. Пошто је политика фирме
домаћинско понашање, крчићемо те засаде и
подизати нове. У виноградима у роду тренутно је
од ручниих радова актуелно лачење стабла чокота,
а брзо ће почети и прво везивање зелених ластара.
Ради се и на сузбијању корова, како у редном, тако и
у међуредном простору и кренули смо са заштитом
винограда од болести и штетних инсеката.
Иначе, у „Вршачким виноградима“ тренутно је
запослено 117 радника по различитиим уговорима.
Од тога је 50 виноградарских радника који више
нису на ПП пословима, већ су ангажовани по
уговору на одређено време.
Ј.Е.
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ДРАГАНА ОПРИЧИЋ, НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, ДУГОГОДИШЊИ СЕКРЕТАР МЕЂУОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ:

У ЖИВОТУ ТРЕБА БИТИ ОПТИМИСТА И БОРАЦ!

Д

рагана Опричић
по професији
је наставник
разредне наставе, али је
Вршчани више знају као
секретара Међуопштинске
организације слепих и
слабовидих. Десетак година
учитељског искуства
стекла је радећи у Омољици
и Госпођинцима, јер у Вршцу
није било посла у школама.
Радила је нешто мало на
замени. Од новембра 1998.
ради као секретар вршачког
Савеза слепих и слабовидих,
где је активна и данас, али
само као волонтер, јер је
од 2014. године остала без
плате.
Како памтите своје детињство?
-Рођена сам у Вршцу, 1962. Моји
родитељи, тата Душан и мама Темира,
преселили су се из Орешца у Вршац,
крајем педесетих. Живели смо сви
заједно, четири генерације: ја, моји
родитељи, очеви родитељи - деда
Рафаило, бака Зорица, као и прабаба
Катарина и прадеда Јосиф, који је
био рањен у 1. светском рату. Лепо
смо живели, све је функционисало
како треба. Сећам се како сам носила
столицу свом прадеди да заједно
чекамо маму да се врати с посла, из
„Злате“, фабрике трикотаже. Неки су
се чудили како ме то мама оставља са
старима да ме чувају, међутим, деде
и баке су знале да брину о својим
унучићима и праунучићима и да ме
лепо чувају. Носим лепе успомене из
детињства. Сећам се јесени, бербе
кукуруза, уношења у чардак, својих
ручица које су се трудиле да што брже
покупе клипове, јер смо се такмичили
ко ће први да угледа дно приколице.
Мама ми је била кројачица, а тата
обућар, радио је у фабрици обуће
„ИМО“. Нажалост, више не постоје ни
„Злата“ ни „ИМО“. Родитељи су ми,
хвала Богу, и живи и здрави, 80 година
тата, 79 мама, проживљавају лепу
старост.
Преко пута моје куће постојала

је касарна, а поред мене је живео
цењени др Леонид Тамчи, његова
мама Олга и тата Борис који ме је, као
дете, одушевљавао јер се свако јутро,
и лети и зими по снегу, купао на чесми
у дворишту и после радио гимнастику
са оном својом справом за растезање.
Памтим и како је лепо свирао гитару.
Како је текло Ваше образовање?
-Ишла сам у ОШ „Жарко Зрењанин“
(сада„Јован Стерија Поповић“), која ми
је била иза угла. Разредни старешина
био ми је Тихомир Јосифовић,
а у средњој школи - просветни
смер разредна ми је била његова
ћерка Драгана Јосифовић. Моја је
генерација била „Шуварица“, онај
промашај са 9. и 10. разредом. Имала
сам срећу да су ми професори били из
вршачке Гимназије, која је била јака
школа, проф. Вука Мицић, као и неки
од професора из Економске школе,
који су нам усадили доста знања,
радне навике. Хтела сам да студирам
историју. Речено нам је да можемо
да студирамо само у Новом Саду,
отишла сам да упишем историју на
Филозофском факултету, а другарица
педагогију. И поред великог броја
бодова, обе смо биле испод црте, јер
нисмо имале потпуну документацију,
нисмо
имале
сведочанство
о
положеној матури. Наша генерација
„Шуварица“ није полагала матуру.

Београд је тада примао и „Шуварове“
ученике без матуре. Вратила сам се у
Вршац и уписала цењену Педагошку
академију. Завршила сам је у року и
након 4 месеца добијам посао.
Где сте почели да радите?
-У Вршцу није било посла, тако
да сам почела да радим у Омољици.
Била сам на замени. Добила сам трећи
разред. Лепо смо учили, дружили се,
било је то моје прво радно искуство.
После годину дана, опет конкурси и
трка за послом. Добила сам посао у
Бачкој, у Госпођинцима. Ту сам била 9
година. Извела сам 2 целе генерације
и први разред треће. Стицајем
околности, враћам се у Вршац.
Наиме, удала сам се 1988, а 1990. ми
се родила ћерка, али тај брак није
функционисао. Нашла се туђа кост
на туђем месту и вратила сам се, са
ћерком, код родитеља у Вршац, 1994.
Овде сам почела да радим у ОШ „Олга
Петров Радишић“, била сам на замени
неко време и након тога ништа.
Имала сам и положен државни испит,
искуство, све што је било потребно,

али није било посла за мене у мом
родном граду. Било је много кадрова
на бироу, нису хтели да одлазе из
Вршца. Могла сам и ја да седим овде,
као јединица у оца и мајке, али нисам.
Волела сам своју професију, желела
да радим и зато сам и била у Омољици
и Госпођинцима. Задовољна сам због
тога.
Да ли је лепо радити са децом?
-Са
децом
је
фантастично
радити,
поготово
са
сеоском
децом. Са почетком школе, почињу
и
пољопривредни
радови,
и
повртарски, шећерана у Жабљу...
Родитељи нису имали времена за
децу, зато смо ми са њима радили
у школи да би били што мање
оптерећени код куће. Трудили смо
се да стекну пуно знања, вештине,
добрих навика. У децембру прошле
године имала сам сусрет са мојој
другом
генерацијом
деце
из
Госпођинаца. Они су данас лекари,
инжењери, високообразовани људи.
А, сећам се када су били прваци, они
мали, столице високе, ножице им
висе, не стижу до пода, неки пут су
били и мало мусави... И данас памтим
како сам волела да их изненадим, на
крају године строго прозовем редаре,
они се мало збуне, онда им дам новац
и пошаљем у продавницу да купе
сладолед за све. Онда је почињало
такмичење ко има најдужи језик, сви
смо се плазили на „снешка“, смејали
се, били мусави и ђаци и учитељица.
Волела сам своју професију. Било
ми је жао што нисам могла да радим
са децом када сам се вратила у Вршац,
што није било посла у школама за
мене. Лепо сам радила са ђацима. То
су потврђивали и стручњаци који су
долазили код мене и присуствовали
часовима. Били су из Покрајинског
просветно - педагошког завода,
инспектори, тада познати аутори
ђачких уџбеника, а ми учитељи
имали смо њихове припреме за
часове. Користили смо их, били су
тако креативни, анимирали смо децу
и у учионици, и у дворишту, уз радне
свеске, и све је било као игра, сви су
брижно пратили наставу.
После тих десетак година
искуства у школству, како и
куда иде Ваша професионална
каријера? Где се запошљавате?
-Почињем да радим на Радио

„Патку“ и Радио „Кицошу“ као
организатор програма. Нашла сам
се у томе. Било је лепо радити са
људима, имала сам врло лепу сарадњу
са власницима Јеленом и Иваном
Бабићем. Након годину и по дана,
добила сам посао у Међуопштинској
организацији слепих и слабовидих,
новембра 1998.
Да ли је било тешко прилагодити
се овом послу?
-Ако у кући имате лице које слабо
види, ближи се слепилу, онда знате
како да се опходите према таквим
особама. Сећам се када сам дошла на
разговор о послу, чланови комисије,
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како су ми касније рекли, били су
изненађени, нису се надали да ћу
прићи свакоме од њих, ухватити га
за руку, што није учинио нико други
од кандидата. У комисији су били
чланови Савеза слепих и слабовидих,
они су сами бирали свог секретара.
Мој посао секретара био је
делом административни, а други
је био везан за њихово дружење и
оно што су им у то време пружали
Савез слепих Војводине, а касније и
Србије. Наши чланови учествовали
су у многим такмичењима у голбалу,
звечећа лопта која се котрља по
паркету и има нека своја правила,
попут рукомета, фудбала. Било је
наших такмичара који су учествовали
као пливачи, шахисти, играли су
домине... Одлазили су на море, имали
смо тамо свој рекреативни центар,
као и два бунгалова на Палићу где
су ишли наши чланови лети, преко
Покрајине. Било је јако лепо радити.
Колико је Савез имао чланова у
то време?
-У почетку није било много
чланова, али захваљујући вама
медијима, који сте промовисали наш
рад, привукли смо нове чланове и
њихов број проширили са 70 до 125.
Мада верујем да постоје и више, али
људи ћуте, уместо да остварују своја
права која су им законом дата. Не
знам зашто седе и ћуте, не могу то да
схватим.
Прво и основно право је да све
особе које су од слепи 70 до 98-99
одсто у могућности су да добију
туђу негу и помоћ, а они који су
стопосто слепи - пета категорија, они
добијају и додатак преко Центра за
социјални рад. Све то се, у просеку
креће, око 30.000 динара месечно
што је њима сигурно од помоћи, јер
су им потребна помагала, лекови
који не иду на рецепт... Све више има
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особа којима је дијабетес однео вид.
Када је реч о старосној структури
чланова, за сада имамо по једно
дете у основној школи и у Гимназији.

У Школи „Вук Караџић“ имамо већ
дуго година тифло педагога за рад на
Брајевом писму. И ја сам научила да
читам и да пишем Брајевим писмом,
обучавам их, па смо касније ослепело
лице обучавали 6 месеци да ради
сликовно, да боцка руком, а друге
године и да ради на Брајевој писаћој
машини. Након тога на такмичењима
смо освојили прве године треће
место, а следеће године друго место
на Брајевој писаћој машини и то
у конкуренцији са онима који иду
редовно у школу. Мислим да је то,
заиста, велики успех.
Раније смо окупљали чланове
на дружења, захваљујући Граду,
привредницима,
поготово
спортистима, људима великог срца,
од Дивца, Томашевића... Сви су они
били у Вршцу, организовали су два
пута „Кош за хуманост“, захваљујући
Лукајићу који је био тренер и
организатор. После је почео и турнир
„Велики за мале“ када су обновљени
терени за здраву децу. То је за сваку
похвалу. Тако је омогућено и нашој
деци да добијају Брајев папир и да
их спремимо за почетак школске
године, да им организујемо прославе
Нове године и за децу и за одрасле
чланове. Било је лепо, дружили
смо се, помагали колико смо могли.
Веома сам поносна што смо, годину
дана након отварања Миленијума,
организовали обележавање Дана
белог штапа и то на државном нивоу.
Вршац је био домаћин централне
прославе, седнице представника
покрајинских организација. Са свима
сам увек имали одличну сарадњу, са
колегама из других организација и
савеза.
Када је дошло до промена у раду
вршачке организације слепих и
слабовидих?
-До промене је дошло 2013.
када су се променио закон и

Међуопштинска организација слепих
и слабовидих сврстана је у категорију
невладиних организација. Наше
кровне организације наставиле
су нормално са радом, добијају
средства од ресорног Министарства,
и за запослене и за материјалне
трошкове. Ми смо морали да, као
невладине организације, пишемо
пројекте и са њима конкуришемо код
локалне самоуправе за средства, јер
смо 2014. укинути са финансирањем
личног дохотка и материјалних
трошкова. Како смо ми прошли, тако
је прошао и Савез глувих и наглувих.
Просторије у којима смо били, у
кући поред Црвеног крста, враћен је
реституцијом старом власнику.
Имате ли сада свој простор за
рад Савеза?
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-Ми смо тренутно на Војничком
тргу, у 24 квадрата, и то захваљујући
залагању Татјане Николић, чланице
Градског већа за здравство и
социјалну заштиту. Да није било ње,
не знам како бисмо даље. Задовољни
смо, можда да је простор мало
већи, али добро је. Имамо добар
приступ канцеларији што је веома
важно за наше чланове. Трошкове
око простора регулише локална
самоуправа.
Закон из 2013. оставља вас,
практично, без посла? Да ли сте и
даље ангажовани у Савезу слепих
и слабовидих?
-Да, остала сам без посла, али
и даље сам активна, волонтирам,
помажем нашем чланству. Сви
имају број мог мобилног телефона,
договоримо се да дођу у време
када њима одговара, налазимо се и
обавимо све што треба. Знате, ја сам
са тим људима провела доста година,
преживљавала са њима све њихове
проблеме, трудила се да помогнем
колико год могу... Како да све то
оставим?! Њима је и даље потребна
помоћ, а ја сам ушла у ту материју,
заједно ћемо лакше да решимо
проблеме.
Како је текао Ваш лични живот?
-Враћајући се на приватни живот,
могу да будем врло срећна и поносна.
Из брака имам ћерку Марију, али сви
је у Вршцу знају као Маша. То јој је
надимак који је добила од своје тетке
када је кретала за Париз и чудила се
како можемо такво дете да зовемо
Марија. Рекла је да ће је она звати
Маша и тако јој је и остао надимак.
Маша је по струци филозоф, али ради
у ревизорској кући у Новом Саду, са
својим супругом. Маша и Јован имају
сина. Постала сам бака малом Душану,
пре 4 и по месеца, и који је име добио
по мом оцу, Машином деди.
У животу треба бити оптимиста
и борац! Сва моја пажња била је
усмерена ка Маши, али трудила сам
се да је васпитавам тако да има своју
личност, да не живи под стакленим
звоном, да не буде дириговано дете.
Нисам никад подигла руку на њу,
проблеме смо решавале разговором.
Пружала сам јој љубав и пажњу, а ту
су увек били и баба и деда. Имала је
слободу, долазило је друштво код
нас. Све су то била лепо васпитана
деца, захваљујући родитељима, али
и њиховој учитељици Јованки Васић.
Прихватила их је као своју децу, није
правила никакву разлику.
Јованка Ерски
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ПРЕМИЈЕРА УРНЕБЕСНЕ КОМЕДИЈЕ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА „ПРОЗОР“ ОДУШЕВИЛА ПУБЛИКУ

„СРПСКО - АФРИЧКА ШЉИВА“ КРЕЋЕ НА ТУРНЕЈУ

Аматерско
позориште
„Прозор“ из Вршца поставило
је још једну представу на
„даске које живот значе“.
Реч је о комедији „Српско афричка шљива“ по тексту
који је написала проф.
Мирослава Кућанчанин која
је, такође, потписала и режију
ове представе. Премијера
је била у Дому културе у
Банатском Карловцу, 27.
априла, и наишла је на
изузетан пријем публике
која није штедела дланове да
награди глумачки ансамбл
вршачког
Аматерског
позоришта „Прозор“.
-Веома смо задовољни
реакцијама
публике
и
глумци и ја, као аутор текста
ове комедије, каже проф.
Мирослава
Кућанчанин.
Публика је све време бурним
смехом одушевљавала нас
на сцени и допринела да

ово дело изведемо најбоље
што умемо. Овакву публику
пожелели би сви глумци.
Због толиког смеха морали
смо често да зауставимо на
кратко текст да би се чуло шта
говоримо на сцени.
Проф.
Кућанчанин
написала је до сада пар
комедија које су изведене
у позориштима. Верује да
ће се ова најновија допасти
публици широм Србије.
-Дотакла сам актуелну
тему, тј. слаб наталитет у
земљи и „дала решење“ како
да се ово стање превазиђе,
истиче
ауторка
текста
комедије „Српско - афричка
шљива“. Срби су паметни
људи, сналажљиви и неће
дозволити да нас буде „испод
једне шљиве“. Порука овог
текста је да је Србин поносан,
велики патриота и да имамо
велико благо у нашој земљи, а

Премијера „Српско - афричке шљиве“ Аматерског позоришта „Прозор“

то је и српска шљива. Волимо
све што је наше и борићемо се
на све начине ради повећања
наталитета у земљи.

Кућанчанин се нада да
ће публика широм Србије
заволети ову комедију и да
ће „Српско -афричка шљиву“

Аматерско
позориште
„Прозор“ изводити по многим
местима наше земље.
Ј.Е.

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ВЛАДИМИРА КЕЦМАНОВИЋА

„КАО У СОБИ СА ОГЛЕДАЛИМА“

У„Салону код Порте“ (Змај Јовина 16,
Вршац) Удружење „Тачка сусретања“
у уторак је приредило промоцију
књиге Владимира Кецмановића „Као
у соби са огледалима“ (Лагуна, 2017).
поред аутора, о књизи је говорио и
Милета Аћимовић Ивков, књижевни
критичар, а модератор разговора
била је Станислава Плећаш, проф.
књижевности.
Владимир Кецмановић (Сарајево,
1972) до сада је објавио романе:
„Последња шанса” (1999), „Садржај
Шупљине” (2001), „Феликс” (2007), „Топ
је био врео” (2008), „Сибир” (2011),
„Каинов ожиљак” (у четири руке
са Дејаном Стојиљковићем, 2014),
„Осама” (2015) и збирку приповедака
„Зидови који се руше” (2012).
Са
историчарем
Предрагом

Марковићем
аутор
је
књиге
„Тито, поговор” (2012). Објавио и
есејистичко-биографску књигу „Дас
ист Принцип!” (2014). Добитник је
стипендије фондације „Борислав
Пекић” и награда „Иво Андрић”,
„Бранко Ћопић”, „Меша Селимовић”,
„Хит
либрис”,
„Витез
српске
књижевности”, „Печат времена” и
Велике Андрићеве награде института
у Андрићграду.
Кецмановићева проза превођена
је на енглески, француски, немачки,
украјински
и
румунски
језик.
Његова дела доживела су филмске,
телевизијске и драмске адаптације.
Превод романа „Топ је био врео” 2014.
је номинован за награду ИМПАЦ
Дублин, која се у истоименом граду
додељује за најбољи роман објављен

на енглеском језику.
Живи и ради у Београду. Власник
је и уредник издавачке куће ВИА.
Колумниста је листа „Политика”.

КОВ ПРЕДСТАВИО КЊИГУ ЕСЕЈА САЊЕ ДОМАЗЕТ

Повремено пише за више медија у
земљи и окружењу. Члан је групе П 70
и Српског књижевног друштва.

„БОЖАНСТВЕНИ БЕЗБОЖНИЦИ 3“

Књижевна
општина
Вршац представила је у
салону Народног позоришта
„Стерија“ књигу Сање Домазет
„Божанствени
безбожници
3“
(Службени
гласник,
2017). О књизи је, осим
ауторке, говорила и Гордана
Милосављевић,
уредница
у Службеном гласнику. На
почетку програма присутне
је поздравила и пожелела
им
добродошлицу
Ана
Крду, председница КОВ-а, а
модератор програма била је
Сања Вукелић.
„Божанствени безбожници
3“ је трећи наставак изузетне
збирке литерарних портрета
најблиставијих
умова
XX

века, писаних с новинарском
радозналошћу и ширином,
али и с литерарним даром
и мисаоном дубином. То
су
кратке
истраживачке
биографије и библиографије
необичних одважника XX века.
Сања Домазет је прозни и
драмски писац и професор
на Факултету политичких
наука у Београду. До сада је
објавила романе: „Ко плаче“,
„Азил“, „Читати море“, „Аква
алта“, „Фриц“, књигу драма и
прича „Моћ маске“, а њене
драме објављене и извођене
у Србији и у региону су:
„Пуњене тиквице“,, „Крила
од олова“, „Дисхармонија“,
„Коко“, „Фрида“, „Месец у

пламену“, „Пупољци“, „Пијач
росе“, „Тигрови у ватри“. Сања
Домазет објавила је и пет књига
есеја: „Анатомија заноса“,
„Божанстевни
безбожници
1“,
„Сенке“,
„Градови“,
„Божанствени
безбожници
2“. Добила је до сада више
признања: награду за Најбоље
новинарско перо на Сајму
књига у Београду , награду
за најбољу књигу женског
аутора у Србији („Женско
перо“), регионалну награду
за најбољи роман, „Меша
Селимовић“, као и награду
„Мома Димић“ за најбољу
књигу путописа и подстицање
интеркултуралног дијалога.

ВРШАЧКА КУЛА
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ПОХВАЛЕ ВОЛОНТЕРИМА ЦРВЕНОГ КРСТА

Поводом Недеље Црвеног
крста,
Драгана
Митровић,
градоначелница
Вршца,
са
сарадницом Татјаном Николић,
чланицом Већа за здравство и
социјалну заштиту, приредила је
пријем за волонтере вршачког
Црвеног крста, 8. маја.
У
пријатном
разговору,
градоначелница, волонтерке и
Бошко Митрашиновић, секретар
Црвеног крста, разменили су речи
похвале, приче о активностима и
плановима за заједничке акције.
Били су сагласни да је сарадња
градске власти и ове хуманитарне
организације од великог значаја за
живот у граду.
-Желим да похвалим залагање
свих волонтера Црвеног крста
и њихову свест о томе колико је
значајно обављати хуманитарни рад
у једној од оваквих организација,
јер је то не само уложено њихово
слободно време, већ је то допринос
и локалној самоуправи, поготово
у неким ванредним ситуацијама,
рекла је градоначелница Митровић.
У прошлогодишњој поплави, која
се догодила у Уљми, на делу смо
видели реаговање волонтера

Црвеног крста који су били на
висини задатка, како на лицу места,
тако и код збрињавања угрожених
лица у колективним центрима.
Мислим да би сви волонтери,
млади људи, требало да буду
добар пример својој генерацији, да
схвате значај и допринос њиховог
хуманитарног рада. Веома је важна
свест код младих људи да могу на
различите начине допринети свом
окружењу, локалној самоуправи,
граду.
Градоначелница је нагласила да
локална самоуправа има доброг
партнера у Црвеном крсту и
његовим волонтерима.
-Црвени крст Вршац тренутно има
65 активних волонтера, подсетио
је Бошко Митрашиновић. Међутим,
када дође до неких ванредних
ситуација, одазива се много, много
више волонтера. Волонтери су
млади људи који одлазе на факултет,
а њихово место заузимају нове
генерације. Црвени крст ради на
томе да едукује и привуче што већи
број младих који би се укључили у
рад наше хуманитарне организације
и дали свој допринос локалној
самоуправи и граду.

Међу младим волонтеркама у
посети градоначелници била је и
Емилија Плавић која је задовољна
својим ангажовањем у Црвеном
крсту Вршац.
-Често ме питају шта ја добијам
од тог свог хуманитарног рада,
људи најчешће мисле на неку

материјалну корист, али мислим
да је много значајнија она
душевна корист, каже Емилија.
Када се заврши нека акција,
осећам се лепо, испуњена сам
као особа, а ту су и дружење и
дивни људи које сам упознала.
Бавити се волонтерским радом

је непроцењиво и не можемо се
мерити са материјалним.
Ови млади људи, који стасавају у
Црвеном крсту и уче се хуманизму,
заслужују све похвале. Треба да
буду пример не само својој, већ
свим генерацијама Вршчана.
Ј.Е.

У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ОДРЖАНА ТРИБИНА

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ

Савет за безбедност саобраћаја Града
Вршца, заједно са Одељењем саобраћајне
полиције Полицијске станице Вршац
и Школским центром “Никола Тесла”,
организовао је трибину о безбедности
младих у саобраћају. Циљна група
трибине били су средњошколци, ученици
трећих и четвртих разреда, а уз „Теслине“
ђаке, присуствовали су и представници
осталих вршачких средњих школа.
Након предавања, ученици су били у
прилици да испробају “пијане наочаре“ и
симулаторско седиште како би се и сами
практично уверили у штетно дејство
алкохола на способности возача, као и у
значај везивања сигурносног појаса.
Едукатори трибине били су Милош
Васић, председник Савета за безбедност
саобраћаја Града Вршца, Милослав
Дачић, помоћник командира Саобраћајне
полиције ПС Вршац, Слободан Милошевић,
власник Ауто школе, а значајан допринос
успешно спроведеној трибини дали су
и професори Светлана Његомир и Игор
Ивашковић, као и Драган Виторовић,
председник Удружења параплегичара
и квадроплегичара „Параквад ВШ“.

Виторовић је средњошколцима пренео
своје искуство везано за саобраћајну
незгоду у којој је настрадао и још једном
их подсетио колико је важно поштовати
прописе и бринути о безбедности у
саобраћају.
- Трибина је намењена младима који су
нестрпљиви да стекну знање и искуство
у саобраћају, који доносе мудрост која
ће их спасити у неким ситуацијама које
се дешавају једном - два пута у животу,
истиче Милош Васић. Такво олако
схватање безбедности саобраћаја доводи
до саобраћајниих незгода. У Вршцу смо,
од 2012. до 2016. године, имали 133
младих људи, учесника у саобраћајним
незгодама. Оваквим трибинама и
едукацијом са средњошколцима и
младима, желимо да смањимо такву
статистику, повећамо безбедност младих
возача и предупредимо страдања у
саобраћајним незгодама. Верујем да ће и
практичан део - симулатор чеоног судара
и „пијане наочаре“, приближити младим
возачима значај поштовања саобраћајних
прописа, а у циљу њихове безбедности у
саобраћају.

У све што су током предавања
средњошколци чули, уверили су се и
практично у школском дворишту на
симулатору чеоног судара и са „пијаним
наочарима“, које симулирају три врсте
пијанства и негативан утицај алкохола на
свест возача.
На значај оваквих трибина о
безбедности у саобраћају указали су
и Вељко Стојановић, члан Градског

ФИЛМ О ВРШАЧКОМ ВЕЛИКАНУ У КЦ-У

већа задужен за образовање, и Жељко
Ивковић, директор Школског центра
„Никола Тесла“.
Била је ово само једна у низу бројних
акција о едукацији ученика и младих
возача о безбедности у саобраћају,
које организује Савет за безбедност
саобараћаја Града Вршца.
Ј.Е.

„ДАЛЕКО У НАМА – ЧИКА БОРА“

„Далеко у нама – Чика Бора“,
филм о нашем највећем шахисти
Бори Костићу који је режирао
редитељ Ђура Мрђа биће
приказан у петак, 11. маја са
почетком у 18 часова у биоскопу
Културног центра.
Борислав – Бора Костић
рођен је 1887. године у Вршцу,
у Аустроугарској. У гимназији је
почео да се озбиљније занима
за шах. Своју шаховску каријеру
започео је док је био студент у
Будимпешти и Бечу, мада тада
није имао запаженијих резултата.

Први значајнији турнир који је
одиграо био је Карлове Вари,
1911. године. Затим је као путујући
шахиста прешао Атлантски океан
и играо у Северној и Јужној
Америци до 1919. године. После
изузетног резултата који је
остварио на турниру у Њујорку
(у организацији шаховског клуба
Менхетн) 1918. године када је
био други, одмах иза Капабланке,
постао је један од кандидата за
шампиона света у шаху. Потом
је играо незваничан меч 1919.
године
против
Капабланке,

тадашњег шампиона света у
шаху. Поражен је резултатом +0
-5 =0. Најзапаженије резултате
остварио је на турнирима у
Њујорку, 1918. године, где је
био други, затим друго место
у Хејстингсу, 1919. године,
Будимпешта,
1921.
године
(деоба трећег и четвртог места),
прво место у Тренчанским
Теплицама, 1928. године, Београд
(Шампионат Југославије), 1935.
године (деоба првог и другог
места), прво место у Љубљани
(Шампионат Југославије).
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АКЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ ХЕМОФАРМ “НЕ ДОЗВОЛИ ДА ПУКНЕ“

БЕСПЛАТНА ЗДРАСТВЕНА
КОНТРОЛА ВРШЧАНА

У оквиру кампање “Не
дозволи да пукне” Фондације
Хемофарм, која се спроводи
у шест градова Србије,
Вршчани су били у прилици
да
бесплатно
провере
своје здравствено стање на
градском тргу, 5. маја.
Циљ кампање је подизање
свести и здравствене културе
грађана посебно када је реч
о редовној контроли крвног
притиска, који је један од
показатеља
здравственог
стања.
Вршчани су показивали
велико интересовање за
акцију Фондације Хемофарм
и током трајања, од 10 до
14 часова, у пешачкој зони
вршачког градског трга крвни
притисак исконтролисали су
бројни грађани. Акцијом су
били задовољни и грађани и
организатори, а велики одзив
био је потврда да је кампања
добар и прави потез. Током
акције, своје здравствено
стање проверило је 460
Вршчана.
Висок крвни притисак
веома
је
присутан

међу
становништвом,
а
компликације
до
којих
доводи, дали су му епитет
„тихог убице“. Зато су

овакве акције и редовна
контрола крвног притиска
добродошле, јер га већи
број грађана нередовно

контролише и не придаје
довољан значај високом
крвном
притиску.
Овај
проблем не треба олако

схватити, јер може довести
до последица опасних по
здравље и живот грађана.
Ј.Е.

КУЛТУРА
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„ENERGY AND LIGHT“

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО НИКОЛИ ТЕСЛИ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“
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ВЛАДИМИРА НЕДЕЉКОВИЋА ЗОНТАГА

Прошлог петка у „Салону код
Порте“ одржано је несвакидашње
вече посвећено Николи Тесли
– концерт и изложба стрипа
Владимира Недељковића Зонтага
под називом „Energy and light“.
Теме Зонтаговог стрипа у чијој
је главној улози Никола Тесла су
научниково европско порекло,
одрастање, школовање, његов
изум радио апарат и стварање
планетарне радио рок културе,
његов допринос електрификацији
планете и научно фантастични
моменат временске машине
у Теслиним рукама. Изложене
стрип табле су у боји и штампане
су као велики постери, а изложба

је прошла кроз више земаља и
градова: Франкфурт, Беч, Грац,
Будимпешта, Сарајево, Скопље,
Пефкохори и добар део Србије.
- Ова планета, заправо ово
електрично игралиште којим ми
ходимо, комплетно је дело Николе
Тесле, почевши од дигиталне
технологије и компјутера, преко
електронске роботике, преноса
електричне енергије... Оно што
је започео Тесла је и стварање
светског народа, јер данас 4,5
милијарде људи комуницира
путем интернета и путем радио
таласа – рекао је Владимира
Недељковића Зонтаг отварајући
своју изложбу.

Владимир Зонтаг је рођен у
Панчеву, данас живи у Новом
Саду. Дуго је на српској и екс
-југословенској
рок
сцени.
Појавио се успешно 1989. године с
песмом „Желим бити председник
Југославије“, што је био један од
неколико хитова који се те године
на радио Студио Б највише вртео.
С Болетом из ЕКВ-а је формирао
нов бенд коме Боле даје име
Зонтаг. Снимају албум Психо
Делија који је имао изузетне
критике. Након тога Влада се сели
у Нови Сад и наставља каријеру
као кантаутор. Издао је неколико
музичких албума и више књига о
историји рокенрола.

ИЗЛОЖБА СЛИКА УРОША ПРЕДИЋА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

„ОРЛОВАТ – БЕЧ – ОРЛОВАТ, ПОВРАТНА КАРТА“

У петак 11. маја у 18 часова
у Градском музеју Вршац
биће отворена изложба
„Урош Предић: Орловат – Беч
– Орловат, повратна карта“,
избор дела славног уметника
из фонда Народног музеја
Панчево и Градског музеја
Вршац.
„Личност и дело Уроша
Предића сада су, чини нам
се, веома познати, не само на
основу изучавања и рецепције
дела, писања и посматрања,
заинтересованих
погледа
или обичног уживања у
његовој уметности, већ и
на основу његове анализе
сопственог дела и живота.
Дневник,
аутобиографија
(I део 1921, наставак 1946),
уметникови
записи
и
забелешке, скиценблокови
и
писма,
представљају
значајну
документарну
грађу и основ за синоптички
поглед и комплекснију оцену
уметниковог стваралаштва.
Орловатско детињство и
школовања у Црепаји и
Панчеву, током шездесетих
и седамдесетих година XIX
века, остају до краја белег
који ће Предић носити у
себи као извор и одраз
интимних потреба ван стега
класичног образовања на
Ликовној академији у Бечу
(1876–1880),
очекивања
друштва
или
диктата
сопствене
рационалне
природе. Постављање на

место асистента професора
Кристијана Грипенкерла у
Одељењу за антику 1883.
представљало је рани успех у
професионалној каријери. На
овом положају остаје до 1885.
године. У том својству Предић
је осликао фриз у сенатској
сали Горњег дома Аустријског
парламента
античким,
историјским и митолошким
композицијама. Примањем
за редовног члана Српске
краљевске академије 1920.
озваничиће се његов положај
националног
корифеја“,
истакао је Димитрије Јованов,
кустос историчар уметности.
Према његовим речима,
опус
Уроша
Предића
обележила
је
бројност
насликаних портрета (више
од хиљаду, од тога само два
аутопoртрета; на почетку
Студија старца из 1878. у класи
проф. Карла Вурцингера,
и уље Набурена девојчица
за које је добио Гундлову
награду исте године), дела
религиозне
тематике
–
мноштва
појединачних,
углавном славских, икона
и иконостаса (Стари Бечеј,
Перлез, Сремски Карловци,
Гргетег,
Рума,
Орловат..)
нешто мање жанр-сцена (пр.
Деца под дудом, Девојка
на студенцу), дидактичноморализаторских
композиција (пр. Весела
браћа жалосна им мајка) и
историјских
композиција

(пр. Херцеговачки бегунци,
Косовка девојка), док се
пејзаж јављао као изузетак
и интимна преокупација
(први пејзажи настали још
1874, потом 1880. Кутина крај
Орловата; касније Панорама
Београда 1917). Посебно
место у целини Предићевог
стваралаштва
заузимају
алегоријске
композиције
Визија у облацима (прва
верзија 1878, друга 1887) –
oдјек политичке стварности и
„сан о социјалној револуцији“,
и дело Патријарх Лукијан
моли се за српски народ,
намењено српском павиљону
на изложби у Риму 1911.
Насликао је и, само један, акт
– женски акт Жена са велом
1917. године.
„Када је у питању део
опуса настао у, и посвећен,
Панчеву, или везан за
Панчево, хронолошки на
првом месту је збирка цртежа
из
нацртне
геометрије
(1874 – 1876) завештаних
панчевачкој Гимназији „Урош
Предић”, насталих за време
уметниковог
школовања
у истој установи. Поред
мноштва
портрета
по
поруџбини од наручилаца
из готово свих друштвених
слојева, чије је сликање
започео баш у Панчеву
1885, истиче се и збирка
портрета
у
власништву
Српске православне црквене
општине. Његов најпознатији

рад, имајући у виду и
физичку
импозантност,
јесте рад на иконостасу
Преображенске
цркве,
реализован у периоду 1907/8
– 1911. године. Пословично
се помиње цртица у историји
панчевачке
карикатуре
о
Предићевој
серији
карикатуралних
цртежа
куглаша, посетилаца баште
„Фортуна“ др Светислава
Касапиновића,
урађених
у
предаху
осликавања
иконостаса. У Народном
музеју Панчево чува се
тридесет дела овог аутора
из
различитих
периода
уметниковог живота, па је у

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

њима, осим различитих тема
и техника, донекле могуће
сагледати и истрајност и
стабилност у његовом опусу,
али и повремена одступања,
одмеренија
стилска
превирања и слободније
изражавање“, додаје Јованов.
- Овакве необичне и велике
изложбе дају увид у музејска
дешавања у Европи и свету.
Стало нам је да прикажемо
што више и да музеј буде
динамичан, па ће ова година
што се излагачке делатности
тиче бити изузетно богата –
истакао је Звонимир Сантрач,
директор Градског музеја
Вршац.
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ВР

ЦРКВА СВЕТОГ ГЕРХАРДА НАЈВЕЋ
Удружење љубитеља старина “Феликс
Милекер”и“Вршачка кула”у овом и наредном
броју доносе причу о историјату још једне
изузетне знаменитости Вршца, Цркви Светог
Герхарда. Материјал је припремио и обрадио
господин Тамаш Фодор.
Црква Светог Герхарда, највећа црква у
Вршцу и највећа католичка црква у Србији,
својевремено је била друга по величини на
бившим југословенским просторима. Њени
високи торњеви, и даље највише тачке у
граду, лако су уочљиви из скоро свих делова
Вршца, те она представља један од симбола
нашег града.
Све до краја Другог светског рата Немци
су заједно са Србима били највећа и
најутицајнија етничка група у граду. Они
су овде доспели у великој колонизацији
коју је хабзбуршки двор покренуо након
освајања Баната 1718. године, и у Вршац и
његову околину досељени су са реке Мозел
на граници са Француском, као и из других
делова Хабзбуршке монархије. Након
што је стара црква, за коју су грађевинско
земљиште дали Срби и која датира из 1728.
године, постала видно начета зубом времена,
између 1860. и 1863. године изграђена је у
неоготичком стилу садашња велика црква са
два торња. Завршена је 27. децембра 1863.
године. Док је стара црква била посвећена
Богородици Марији, нова црква је посвећена
светом Герарду од Сагреда, мисионару који је
проповедао западно хришћанство у Угарској
у раном XI веку. Такође је основао и Чанадску
дијацезу и био њен први бискуп.
Цена изградње цркве и опремање њене
унутрашњости износила је 296. 591 флорина
(гулдена). Ову суму сакупили су вршачки
верници и град Вршац. Захваљујући
оволиком пожртвовању, верници су стекли
право да сами изаберу свог жупника. Подаци
се по питању градитеља цркве не слажу:
у историјату парохије (Historia Domus)
се пројектант не спомиње; у комплетној
преписци, до данашњег дана нема трага
било каквом пројектанту, па је могуће да су
план саставили сами градитељи. О изградњи
цркве дат је на увид и детаљан „извештај о
трошковима новоизграђене римокатоличке
цркве у Вршцу“, у којем је наведена тачна сума
утрошена на изградњу цркве и опремање
ентеријера.
Црква је 61 м дуга, 27 м широка,
унутрашњост јој је 17 м висока, а висина
торњева износи чак 63 м. Због њене величине
многи је називају катедралом, иако она
никада није била седиште бискупа. Тробродна
је и основу јој чини латински крст. Четири
лука и два пиластра на свакој страни деле
просторију и подупиру таваницу. Стубови су
12 м високи, и сваки од њих је подељен на
4 полукружна стуба. На врховима стубова
налазе се капитале (врста украса). Таваница је
шиљастог облика, како се и очекује од једне
цркве грађене у готичком стилу, а под цркве
је покривен плочама из Келхајма.
Наставиће се
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MAGYAR TÜKÖR
„KIK SZABADON ÉLTEK – HALTAK”

Előadást tartottak
az 1848/49-es
szabadságharcról

A

Föld-napját a környezetvédelem iránt elkötelezett földlakók világszerte április 22-én ünneplik
meg, amikor is a környezetkímélő gondolkodást, magatartást és eljárásokat népszerűsítik. Muzslyán tavaszi nagytakarítást szerveztek. Az ön-

A

múlt szombaton a Tisza
menti város Művelődési házának nagytermében
igen érdekes előadáson vehettek részt a helybeliek és
a meghívott vendégek, valamint a Vajdasági Magyar
Helytörténeti Társaság tagjai. Az előadás résztvevőit a házigazda nevében Ilija László üdvözölte, majd
Tomik Nimród a Vajdasági
Magyar Helytörténeti Tár-

„

A sikeres
megmozdulásban
mintegy százan vettek
részt, munkájuk
eredményeként
pedig szebb, tisztább,
rendezettebb
környezetben élhetik
mindennapjaikat a
muzslyaiak
kéntes munkában részt vettek a civilszervezetek – a Nők
Klubja, a RÉMUSZ-Hagyományápoló Egyesület, a Muzslai Petőfi Sándor MME, az Önkéntes Tűzöltó Testület, a Vöröskereszt helyi szervezet, a
MAKK és a nyugdíjas-egyesületek – tagjai, a helyi közösség tanácsának képviselői, a
VMSZ helyi szervezete és azok
a polgárok, akik szívügyük-

»A száraz ágak is egy kupacba kerültek

A szebb,tisztább és
rendezettebb faluért
nek érzik a falu tisztaságát. A
szorgos kezű falubeliek a többi közt füvet nyírtak, összeszedték a szemetet, virágot
ültettek, festettek, meszeltek
és tataroztak. A sikeres megmozdulásban mintegy százan
vettek részt, munkájuk eredményeként pedig szebb, tisztább, rendezettebb környezetben élhetik mindennapjaikat
a muzslyaiak.

»Tisztula a település

A Z MNT ÉS A MAGYAR KORMÁNY JÓVOLTÁBÓL

NAGYBECSKEREKI SZÉKESEGYHÁZ

Műszaki felszereléseket
kapott a gimnázium
A

Magyar Nemzeti Tanács és
a Magyar Kormány jóvoltából a Nagybecskereki Gimnázium a nemrégiben egy laptoppal, projektorral és vetítővászonnal gyarapodott. Jerasz
Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottság elnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács folyamatosan arra törekszik, hogy
minden általános-, közép-és
felsőfokú oktatási intézményben megőrizze a magyar nyelvű oktatást és a minőségén ja-

»A kapott felszerelés

vítson. A több mint 1.165.000
dinár értékű, korszerű technikai felszerelést tartalmazó
adományból tíz magyar nyelven is oktató gimnázium és
művészeti középiskola részesült, az eszközök megvásárlását pedig a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatta. Az
ajándékcsomagot Milan Radaković iskolaigazgató, valamint
Kapusi Kornélia magyarszakos
tanárnő és Venczel Valentina
rajztanárnő vették át.
BORBÉLY TIVADAR

Érettségizők hálaadása
A

zérettségizők hálaadó miséjét április 24-én tartották
a székesegyházban. A szentmisét Sándor Zoltán diakónussegédletével Masa Tamás
atya mutatta be, aki homíliájában a napi evangéliumhoz
fűzött magyarázatot. A szentmise olvasmányait és a hívek
könyörgését az érettségizők olvasták fel, s a zenei szolgálatot is ők látták el Elias Ohoiledwarin SVD atya irányításával.
Az érettségizők hálaadó
szentmiséjét Juhász Irén és
Sándor Zoltán hitoktatók másodízben szervezték meg Nagybecskereken, akiknek vannak
hittanosaik a város minden kö-

Képekben

zépiskolájában. Diákjaik egy
része nagybecskereki, de a tanulók nagyrészt Muzslyáról,
valamint a bánáti szórványból
érkeztek, akik az Emmausz fiúkollégium és Szathmáry Karolina Kollégium növendékei.
Nagybecskereken a gimnáziumban, az egészségügyi, a közgazdasági, valamint a villamossági és építészeti középiskolában van magyar tannyelvű tagozat; a város többi középiskolájában a magyar anyanyelvű
diákok szerb nyelven tanulnak,
de a hittant itt is anyanyelvükön hallgatják.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

és egészen Fehértemplom környékéig jut előre.
Az előadásból közelebbről
is megismerhettük Kovács
István (1816-1884) bocsári
születésű adminisztrátort
és nemzetőr századost, aki
Kossuth Lajossal együtt távozott Törökországba. Szó
esett többek között Schaeffer Antal a nagybecskereki plébánosról is. Itt kel
megemlíteni, hogy a forra-

Fotó: Besnyei Károly
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FÖLD-NAPI MEGMOZDULÁSOKAT RENDEZTEK MUZSLYÁN

»Ilija László köszönti a vendégeket
saság elnöke nyitotta meg
a tanácskozást.
A résztvevők többek
között előadást hallhattak
Guyon Richárd tábornok
életrajzáról és a szabadságharcban kifejtett tevékenységéről. Guyon Richárd
1813. március 13-án született, a császári királyi hadseregben szolgált, de 1840ben elhagyja a királyi hadsereget, majd a forradalom
idején 1848. szeptember 15én a Pest megyei császári táborba került és ott szolgált.
Hadseregével részt vesz a
kishegyesi ütközetben, innen pedig eljut a Bánságban Titelig, ahol megint
csak győzelmet arawtott

dalom időszakában hatvan
plébánost állítottak a hadbíróság elé s végezték ki őket.
Az előadás résztvevői:
Dr.Hermann Róbert főtanácsos – Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Budapest, Kemény Krisztián főlevéltáros - Hadtörténeti Intézet
Budapest, Dr. Süli Attila
őrnagy-kutató Budapestről és Dr. Zakar Péter egyetemi tanár szegedi „Gál Ferenc” főiskola . Az előadás
pedig a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Helytörténések Társaság szervezésében
jött létre.
SZÖVEG: PRÉCZ ISTVÁN ÉS
KLEMENTÉNÉ B.MÁRIA

»A VMHT tagjai a magyarországi előadókkal
A KARITÁSZ ORVOS MISSZIÓJA MUZSLYÁN
2018. április 21-én, szombaton, a muzslyai Mária Neve templom és az
Emmausz kollégium adott otthont a magyarországi Katolikus Karitász
szervezésében megtartott szűrővizsgálatoknak.
A gyermekek fogászati, szemészeti, valamint ortopédiai vizsgálatokon, a
felnőttek EKG, vérnyomás- és vércukorszint mérésen vehettek részt. A nap
folyamán 98 gyerek, és 83 felnőtt vett részt a vizsgálatokban.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az orvosok és segítőik odaadó munkáját!
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

»A LIkum tagjainak nyílt vendégkiállítása a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesülteben.
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Индустријска
производња бележи раст

Према последњим подацима Републичког
завода за статистику, које је обрадила
Привредна комора Војводине (ПКВ), у
првом кварталу 2018. године, индустријска
производња забележила је раст у Републици
Србији (РС) од 5,9 одсто и у АП Војводини од
5,1 одсто.
„Главни покретач индустрије у војвођанском
региону, у периоду јануар-март текуће
године,је прерађивачка индустрија са извозно
оријентисаним областима. Раст прерађивачке
индустрије Војводине у посматраном периоду
подстакнут је убрзаним растом производње
хемикалија и хемијских производа, прераде
деривата нафте, производње производа од
гуме и пластике, моторних возила и приколица,
металних производа осим машина, машина
и опреме“, каже председник ПКВ Бошко
Вучуревић.
Он додаје да су у првом кварталу ове
године, на нивоу региона Војводине, повећане
вредности извоза и увоза, у односу на
реализоване вредности у истом периоду
прошле године.
„У првом кварталу 2018. године, укупна вредност
спољнотрговинске размене већа је за 13,1 одсто
од остварене робне размене у истом периоду
2017. године. Вредност извоза је 1,3 милијарди
евра, што представља повећање од 8,9 одсто, а
вредност увоза износи 1,4 милијарди евра, што је
за 17 одсто више од реализованог увоза у периоду
јануар-март 2017. године“, рекао је Вучуревић.

Инфлација, мерена растом потрошачких
цена производа и услуга, у марту 2018. године у
односу на ниво цена у истом месецу претходне
године, забележила је повећање од 1,4 одсто.
„Смањење активно незапослених лица у
регистру НЗС евидентно је у свим регионима.
Међугодишње посматрано, на крају марта
2018. године, најбројније и процентуално
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највеће смањење је у региону Војводине.
На крају марта 2018. године, у Војводини је
евидентирано 131.666 активно незапослених
лица, што чини смањење за 15,8 одсто у односу
на стање у марту месецу претходне године“,
каже Вучуревић.
Кабинет председника
Привредне коморе Војводине
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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/ 21768-26
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. 064/390-62-76
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 Вршац-Влајковац,
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“ (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. 060/030-2111
Продајем
кућу,
Скадарска
Број
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66. Стамбени простор од 140
м², помоћне просторије 45 м² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99
Продајем стан од 46 м² у центру
Вршца (С. Немање) и издајем
гарсоњеру опремљену у центру
града. Тел. 061/249-11-61
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. 062/582616
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м². Тел. 013/837-631и 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. 065/8837-420
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 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. 064/4565-919
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
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем плац на мору
Сушћепан код Игала. Тел. 063/257823
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 53м² са
помоћним објектима 121м², плин,
струја, клима, вода, канализација.
Тел. 064/007-86-68
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, 064/95770-76 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. 062/873-11-35
Продајем једнособан стан од
47 м² на Омладинском тргу. Тел.
063/420-017.
Продајем кућу, почетак Борачке
улице, три нивоа, 200 м², плац 5
ари, градска канализација, вода,
гас, 2 струјомера, или мењам за
некретнину у Београду или Новом
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор
површине 5,5х7 м од чврстог
материјала, подигнута на пашњаку

6. класе у површини од 10 ари,
уписана у КО Дупљаја у потезу
„Песак“, шума испред насеља
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и
064/149-94-20.
На продају спратна кућа са
свом инфраструктуром шири део
центра. Може замена или договор.
Тел. 064/280-58-81.

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
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. 064/246-08-32
Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за
магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем намештен, комплетно
опремљен трособан стан у
Београду, на одличној локацији,
код Сава центра. Тел. 064/246-0832.
Намештену
и
сређену
гарсоњеру издајемо на дужи
период, Омладински трг, преко од
хале Миленијум. Тел. 064/304-9145 и 832-867.
Издаје се једнособан стан на
Омладинском тргу. Тел. 063/420017.
Издајем стан у кући, почетак
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Борачке улице, засебан улаз,
засебан струјомер, озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57
и 011/2676-826.
Издајем намештен стан у
Београду, у близини ТВ Пинк. Тел.
062/403-127.
Потребна жена за негу и помоћ
у кући тренутно тешко покретној
особи. Тел. 060- 083-39-39.
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, 064/95770-76 и 066/570-40-00

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. 069/6266-99 и 063/74-22-013
Радила бих по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
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. 064/12317-56
Продајем полован очуван

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

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

пиштољ
ЦЗ-99,дуга
деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200€. Тел. 064/12317-56
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
странбе велика појачања, дупло
дно (фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56
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.
064/123-17-56
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 806-527.
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. 065/571-5014 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. 065/803-1606.
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.
Продајем
зидну
панел
грејалицу на струју. Цена 3.000.
тел. 060/740-12-10.
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. 013/401210 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. 01328-32-536.
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.
Продајем потпуно нов котао на
чврсто гориво са косим ложиштем
25kw „УНИКО“ Ковачица, плус
пумпа. Под гаранцијом је. Тел.
062/80-46-504.
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-

06-14.
Уступам породичну гробницу
на Православном гробљу у Вршцу
– уз договор. Тел. 013/401-210 и
060/740-12-10.
Поклањам антибиотике сл.
Doksicilinforteca
dovicin
Тел.
064/917-47-77
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
Продајем виолину и гоблене
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.
Продајем апарат за циркулацију
са свом пратећом опремом цена
6.000 дин. Sonic Pep 20BTE слушни
апарат са гаранцијом годину дана
мало коришћен, цена 10.000 дин.
Тел. 060/483-09-80 или 061/60496-46.
Биљни мелем „Станил“ против
шуљева, оједа и знојења ногу.Тел.
065/22-03-44.
Продајем
тракторску
приколицу марке „Ердевик“ тип
3,3 т, двострани кип, резервни
точак, уредна документација,
очувана и гаражирана, у Куштиљу.
Тел. 021/636-97-26.
На продају бојлер на струју 80
л. Поклањам лабрадора, стар
8 година, вакцинисан, чипован,
одржаван, због малог простора у
дворишту. Тел. 833-042 и 064/2805-881.
Помагала бих старијој особи.
Тел. 064/28-80-347.
Све
грађевинске
радове
(зидање, бетонажа, малтерисање,
кровне конструкције ...) изводим
квалитетно и повољно. Тел.
061/265-62-04.
Продаје се скутер piaggio
Hexagon 180 цм³, веома очуван,
2005. год. гаражиран, црвене боје
аутомацки мењач, мало прешо,
сервис урађен, ветробран, наслон
за седиште, аларм, церада. Хитно!
Тел. 064/510-50-66.
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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 4, БРОЈ 45, 6. СЕПТЕМБАР 1978.

ПРОЂЕ ЛЕТО, А ОД ПРАВОГ
КУПАЛИШТА НИ ТРАГА

Током протеклих врелих летњих дана било је поприлично
Вршчана, који су (и поред препоруке да се језеро не користи за
купање) долазили овамо да се - у загађеној води - освежe. Објекат се,
иначе, налази у фази реконструкције и остало је још много тога да се
на њему уради (тренутно је извршено бетонирање његових обала).
Уверавања, наиме, да ће језеро бити колико - толико припремљено

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 (122)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVII ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
за коришћење овога лета, нису испуњена. Кашњење је скопчано
са недостатком финансијских средстава... А колико је купалиште
потребно Вршчанима, не треба ни доказивати, будући да о томе
речито говори и горњи снимак нашег сарадника Александра
Путника. На жалост и овога лета воде језера су узеле један млади
живот. Ни то, међутим, није било довољно да надлежни забране
приступ купалишту.

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 45, 6. СЕПТЕМБАР 1978.

ОВЕ ГОДИНЕ ПРЕВИШЕ
ОКЛЕВАЊА

Овогодишњи износ прилива средстава месног самодоприноса
за изградњу улица и тротоара у Вршцу достићи ће суму од
око 7 милиона динара. Према подацима које смо добили од
Координационог одбора за праћење реализације месног
самодоприноса, око 4 милиона динара (од поменутог укупног
износа) биће искоришћен у овој години, док ће се остатак средстава
(око 3 милиона динара) пренети у 1979. када ће за изградњу коловоза
и тротоара у граду бити ангажовано укупно око 10 милиона динара.
Иначе током протеклих месеци у Вршцу је завршено
асфалтирање Стеријине, Скопљанске, Рајачићеве и улице
Јелене Варјашки, које су биле предвиђене планом за прошлу
годину. До закашњења је - према обавештењу извођача радова,
„Војводинапута“ - дошло због неповољних временских прилика,
које су ометале радове. У наредном периоду, међутим, остало је
да се асфалтирају улице (или делови улица) у дужинама од сто до
петсто метара (Јаворска, Љубљанска, Вршачка, Страхињића Бана,
Јанка Халабуре, Паје Јовановића, Првомајска, Бихаћка, Шумадијска,
Саве Мунћана, Маргитска, Војводине Путника, Сплитска, Реље
Крилатице и Студеничка).
- Што се тиче изградња тротоара - обавестио нас је Пера Јованов,
секретар Месне заједнице „Жива Јовановић“ - они ће до краја ове
године бити постављени у новоизграђеним деловима града, као и
у улицама где их до сада није било. С тим у вези Координациони
одбор је донео одлуку да се у ту сврху издвоји око 1,4 милона
динара из средстава месног самодоприноса.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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
По проширењу мађистрата
постало је и здање тескобно, те
је општина 10. фебруара 1846.
купила суседну кућу Максима
Спајића за 9600 фор. сребра и
удесила за звања. Спајићева
кућа формално је предата
вароши 19. децембра 1846.
опуномоћеним заступником
Спајићевих наследника, те је
онај последњи том приликом
подигао 6523 ф. 8 н. Заостатак
куповне своте од 3076 ф. 52
н, исплатила је варош тек у
педесетим годинама 1).
Па и у порези и потрошцима
имамо да забележимо промене.
Тако на основу уговора од
4. марта 1819. Вршчани не
плаћаху
више
доминалну
дацију, него камату по откупној
своти 2). У осталом тадање
порезне прилике довољно
објашњавају следеће примери.
Год. 1839. имали су становници
Вршца да роботују 22.000 дана
у банатској жупанијама 3). Год.
1814. имала је општина да даде
жупанији : 14.440 фор. 49 н.
контрибуције, 19.310 порција
леба, 19.310 овса и 19.310
сена 4). 1845. пак износила
је натурална пореза: 21.705
порција жита, 16.364 овса,
14.067 сена и 78 3/6 хв. дрва 5).
Као што се већ из имена ових
врста пореза види, давно је све
то in natura, имао или немао
земље дотични члан општине.
Год.
1840.
спроведено
бројање народа показало је
резултат од 15.403 душе 6),
дочим је Тамишград већ онда
бројао
19.084
становника
7). Петнајст година назад око године 1825. стојао је
Тамишград са својих 12.665
душа још иза Вршца 8).
Осим
промене
у
свештенству, има се у животу

овдашњих конфесија мало
новога забележити. Код
Срба је, пошто је владика
Петар Јовановић Видак год.
1818. умро, владичанство
администровао Синезије
Радивојевић, за којим је
као владика следовао
Максим
Мануиловић.
Када је исти год. 1833.
примио
тамишградско
владичанство, изабран је
за вршачког владику Јосиф
Рајачић, по томе 1843. за
карловачког митрополита.
Год. 1848. постао је патријах
и вођа српског покрета у
јужној Угарској. За њим је
сео на вршачку владичанску
столицу Стеван Поповић.
По попису од 1821.
год. било је у вршачкоој
дијацези 258.930 душа.
Год. 1820. отворено је
овдашње српско гробље. У
њему је прво сахрањен Петар
Радивојевић ц.кр. потпуковник
овде
настањених
хусара,
рођен у Сент - Андреји 1764,
одао се још од своје 18 године
војништву, борио
се 1805
противу Француза и умро је 7.
(19.) маја 1820. При погребу му
чиновало је 25 свештеника 9).
Год. 1837. саградио је
на овом гробљу тадањи
општински
формунадер
Арсеније Гавриловић црквицу
„свих светих“ 10)
Код римокатолика био је
од год. 1822. свештеником
самошујварски
Марцел
Данијел, који је доцније постао
титуларним
каноником
и
јубиларним парохом. Данијел
је живо прихватио мисао
градње нове цркве, но уза све
труде не могаше у овој периоди
ништа постићи. Општина није
имала новца, а комора неби

1)Записник економских седница од год. 1846. и 1847 и записник
удружења седнице мађистрата и комунитета од 3. фебруара 1851.
2)Економска седница од 3. априла 1831.
3)Економска седница од 15. октобра 1839.
4)Економска седница од 9. јула 1821.
5)Списи од год. 1846.
6)Fényes Elek: Magyarorsyág Leirása, sv.II. str.441.
7)Ibidem, str. 339.

га радо дала. Тако саветоваше
администрацији у Тамишграду
год. 1825, да се и даље одржава
у добром стању садања црква,
која по њеном схватању не
беше још посве трошна, те да
би се морала нова градити.
Саветоваше им даље, да
успоставе место 3. капелана,
те да се недостатци отклоне.
Новаца датих хтеде само тако,
ако се општина обавеже, да
га по елибертацији, комори
врати 11). Тако је то стајало
дуго времена. Најзад, год. 1843.
подиже римокат. општина ради
градње цркве од коморе зајам
од 54.570ф 37 ½ н 12), али се
градња није отпочела.
Заузимањем
Данијела
саграђена је септембра месеца
год. 1826. Урбанова капела у
пределу Физешу, а 15. октобра
исте године
у присуству
многобројног
народа
Данијелом посвећена 13).

8)Јов. Чаиловић: Gemälde von Ungarn, Pestli, 1829., sv. .II. str. 165.
9)Матрик. Срп.-прав. саборна цркве.
10) А. Васић: Denkschrift etc.стр 20.
11)Економска седница од 14.марта 1825.
12)
Економска седница од 10. децембра 1844.
13)
Записник о коначној визитацији од год. 1838. у чанадској
дијецев. Архиви.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА

ЖИВОТ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

ОДСЕЧЕНИ ОД СВЕТА

Један од великих савремених
страхова обистинио се у Мауританији.
Наиме, ова афричка земља била је је
без интернета цела два дана. Разлог
томе је прекид подморског кабла за
интернет. Страх од којег земље стрепе
годинама показао се као стваран
и оправдан, а прва на мети је била
западна обала Африке.
Подморски интернет кабл дужине
17.000 километара који повезује
Француску и Португалију с 22 афричке
државе дуж целе обале западне
Африке био је пресечен 30. марта.
Сијера Леоне је била без интернета
у ноћи 30. марта, Мауританија је
била одсечена од света два дана,
док су Обала Слоноваче, Сенегал,
Екваторијална Гвинеја, Гвинеја, Гвинеја
Бисао, Либерија, Гамбија и Бенин
имали проблема у функционисању
светске мреже.
Званичници још не знају како је
кабл пресечен, али се претпоставља
да је повод за прекид интернета можда
био покушај ометања избора у Сијера
Леонеу, који су одржани 31. марта. Ово
је први инцидент великих размера,
док у протеклих пет година није било
значајнијих проблема с подводним
кабловима.
Највеће проблеме је претрпела
Мауританија која је 48 часова била у
потпуном прекиду интернет услуга.
Међународни кабловски систем
опремљен је с више сигурносних
система који омогућавају у овом случају
афричким интернет провајдерима да у
случају кварова премосте систем који
би затим несметано наставио да ради.
Ипак, овај инцидент показује
колико је рањива светска мрежа
јер је за прекид интернета на широј
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Кофер из Берлина, Јелена Бачић Алимпић

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
територији довољно да буде пресечен
један од стотине или хиљаде каблова
који повезују континенте на земљи.
Око 97 одсто светских података
преноси се преко подморских каблова.
Медији су пренели да су званичници
америчке и енглеске обавештајне
службе више пута упозоравали да
током година готово ништа није
урађено на пољу заштите подводних
каблова и да се често дешава да у
њиховој близини своје активности
обављају морнаричке снаге светских
сила.
Пре пет година, тачније 2013.
три рониоца ухапшена су у Египту
после покушаја да пресеку подводне
интернет каблове.
У најгорем сценарију, када би неко
исекао велики број подморских

каблова, прекид везе и нестанак
података би довели до катастрофе на
глобалном нивоу. Али, чак и прекид
једног кабла доводи до велике
опасности јер може да директно угрози
економију сваке земље па чак и да
утиче на војну комуникацију, написао
је у свом извештају прошле године
Џејмс
Ставридис,
пензионисани
генерал америчке морнарице.
После инцидента у Африци,
Америчке и Енглеске подморске снаге
детаљно прате активности у северном
Атлантику јер би прекидом неког
кабла део Америке или Европе могао
да остане без интернета што би довело
до немерљиве штете.
Извор: Политика

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

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

ПОСЛЕ СКОРО 140 ГОДИНА

ТЕЛЕГРАМ У ФРАНЦУСКОЈ ОТИШАО У ИСТОРИЈУ

Француски телекомуникациони
оператер Оранж је потврдио да је
после више од сто година укинуо
услугу слања телеграма, која је готово
потпуно заборављена у време нових
врста технологије комуникације.
Информација се појавила у
понедељак, минут пре поноћи, у
моменту прекида сервиса, у твиту
Кристофа Ндија, запосленог у Оранжу.
„Ова страница припада историји
Телекома који се окреће користима
од нових технологија СТОП Срећно и
хвала свим колегама које су радиле на
одржавању сервиса СТОП”, написао је
Нди у стилу телеграма.
Он је за Франс прес навео да је
четрдесетак запослених у Оранжу,
поред других активности, радило на
одржавању сервиса телеграма.
Према његовим речима, у априлу
је било послато 1.400 телеграма, а
углавном су их слали професионални
клијенти који тај сервис користе из
правних разлога.
Телеграм има правну вредност,

на пример за формални позив
запосленом који се не појављује на
послу или за званично преношење

наредбе.
Цена слања телеграма је била око
15 евра за 50 речи.

Услуга
слања
телеграма
је
успостављена 1879. године.
Извор: Политика

СПОРТ

22 ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 25. КОЛО
Јединство (БК) - ОФК Вршац
Козара - Војводина 1928 		
Будућност - ЖАК 			
Раднички (К) - Слога		
Раднички (С) - Пролетер 		
Младост (О) - Јединство (НБ)
Полет - Слобода (НК) 		
Кикинда 1909 - Бегеј 		

1:2
2:1
1:0
4:2
6:0
1:0
1:7
2:0

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

2
4
4
6
8
9
8
12
12
13
11
13
12
15
16
19

17
17
14
13
12
11
10
11
10
8
7
8
8
8
6
4

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

ЛИДЕР НАПРАВИО ВЕЛИКИ КОРАК КА ТИТУЛИ ПРВАКА ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

ВРШЧАНИ НЕ ПОСУСТАЈУ
ЈЕДИНСТВО (Б. КАРАЂОРЂЕВО) - ОФК ВРШАЦ 1:2 (1:1)

57
55
49
45
41
38
37
35
33
28
28
28
28
26
21
14

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

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

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

4
4
5
5
10
9
10
9
11
12
12
12
12
15
17
16

18
17
17
15
12
11
9
8
9
9
9
7
7
7
5
3

Погађа и асистира:
Данило Белић (ОФК Вршац)
нову победу, закључио је шеф стручног
штаба ОФК Вршца.

УЉМАНИ У СЕРИЈИ ПОБЕДА, ПОРАЗИ ВЛАЈКОВЧАНА И ПАВЛИШАНА

3
4
3
5
3
5
6
8
5
4
4
6
6
3
3
6

РАДНИЧКИ (БАРАНДА) - ЈЕДИНСТВО 2:3 (1:0)

57
55
54
50
39
38
33
32
32
31
31
27
27
24
18
15

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 20. КОЛО
Шевац - Борац (ВС) 		
Будућност (А) – Владимировац
Полет - Виноградар 		
Борац (ВГ) - Добрица 		
Потпорањ – Хајдучица 		
Јаношик - Караш (К) 		
Партизан (К) - Ратар 		

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

1.Полет 		
20
2.Потпорањ
20
3.Шевац 		
20
4.Будућност (А) 20
5.Ратар 		
20
6.Борац (ВГ)
20
7.Хајдучица
20
8.Партизан (К)
20
9.Добрица
20
10.Борац (ВС)
20
11.Караш (К)
20
12.Виноградар (-1) 20
13.Јаношик
20
14.Владимировац (-1) 20

3
4
5
4
7
8
8
9
9
10
11
13
16
16

13
13
12
11
10
10
9
9
9
9
8
4
3
3

због картона вратио најбољи стрелац Белић
и дао огроман допринос освајању бодова
против Јединства асистенцијама за оба гола.
- Утакмица је за нас била од великог
значаја с обзиром на то да се већ зна
да Козара неће губити бодове до краја
првенства. Дисциплинованом и стрпљивом
игром савладали смо веома добре
домаћине. Честитам мојим момцима који
се доста добро носе са невероватним
психолошким притиском који им се сервира
са свих страна, рекао је тренер Вршчана
Ненад Мијаиловић.
У наредном колу, у суботу са почетком
у 16:30 часова, на Градски стадион долази
четвртопласирана Кикинда. Биће то једна
од најзанимљивијих утакмица 26. кола, а
интересантно је да ће и Козара одмерити
снаге са Кикинђанима, са екипом ЖАК-а.
- У госте нам долази екипа која је до
скоро била лидер у првенству. Нешто
слабији резултати у пролећном делу
сезоне нису показатељ њиховог стварног
квалитета. Долазе јако мотивисани, али
наша жеља је велика, и сигуран сам да ће
моји момци пружити максимум да остваре

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПФЛ ПАНЧЕВО 25. КОЛО

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Банатско Карађорђево, гледалаца 150,
судија: Срђан Бјелош (Зрењанин), стрелци:
М. Бабић у 40. минуту за Јединство, Владан
Благојевић у 20, Балан у 48. минуту за Офк
Вршац
ЈЕДИНСТВО:
Томић,
Ковачевић,
Иванчевић, Радишић, Живанов, Ђорић,
Зекановић, Жужа, Јаворина, М. Бабић, В.
Бабић.
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић,
Бељин,
Ранков,
Војводић,
Белић
(Тодоровић), В. Благојевић, Барић, Тошић
(Јевтић), Балан (Радак), Станковић.
У Војвођанској лиги исток водећи тандем
је наставио трку за титулу првака. Козара је
на свом терену у Банатском Великом Селу
савладала Војводину из Перлеза док су
Вршчани славили у Банатском Карађорђеву
против Јединства и задржали два бода
предности испред свог првог пратиоца.
Тренер ОФК Вршца Ненад Мијаиловић
на овој утакмици није могао да рачуна
на тројицу стандардних првотимаца:
Радосављева и Лукића који су паузирали
због парних картона и Крачуњела који је
изостао због повреде. У тим се после паузе

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

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ЈЕДИНСТВО (КАЧАРЕВО) 1:0 (0:0)
Уљма, судија: Миодраг Козловачки (Сефкерин), стрелац: Ненад
Обрадовић у 88. минуту
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Танасић, Добричић, Бану (од 90.
Живојнов), Николин, Тимић, Војнов, Радић, Колак, Обрадовић,
Богојевић (од 69. С. Јовановић).
ЈЕДИНСТВО: Лапић, Љајић, Момчиловић, Крстевски (од 84.
Басарић), Брковић, И. Пешовски, Трајчевски, Окука, С. Пешовски,
Златановић, Атанасов.
Ненад Обрадовић је голом у финишу утакмице срушио Качаревце
и донео Уљманима седму узаступну победу. На тај начин је Партизан
наставио трку за титулу у којој, за сада, заостају три бода за БАК-ом и
један за Долином из Падине.

СТРЕЛА (ИВАНОВО) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ 2:0 (1:0)

Иваново, судија: Дејан Димитријевски (Панчево), стрелци: Балог
у 3, Јовановић у 77. минуту
СТРЕЛА: Лукић, Јовановић, Балог, Панић, Црнојевић (од 65.
М. Савановић), Чех, Максимовић (од 82. Дудај), Груловић (од 75.
Цветановић), Петровић, Б. Савановић, Динић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић, Ивковић, И. Јовановић (од 55.

Месарош), Чејић, Којић (од 75. Тошић), Мајсторовић, Ратковић,
Пуцар, Манојловић, М. Јовановић, Гвозденов.
Рано примљен погодак и пропушетне прилике коштале су
павлишке црвено - беле новог пораза. Домаћи су били надмоћнији
током читавог меча и заслужено су освојили бодове.

БОРАЦ (СТАРЧЕВО) - ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 5:0 (2:0)

Старчево, судија: Милош Јанковић (Б. Брестовац), стрелци: Вучић
4, Поповић 45, Божић 73, Чалић 79, Станисављевић у 84. минуту
БОРАЦ: Трбојевић, Радојчић, Максимовић (од 63. Залокар),
Минић (од 53. Ћирић), Ђурђев, Вучић, Поповић, Ђукић, Божић (од 75.
Ћалић), Станисављевић, Ћирковић.
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња, И. Попов, Костадиновић,
Јованов (од 46. Биља), Ракитован, Живанов, Ивановић, Гуја, Рошуљ
(од 59. Милентијевић), С. Попов (од 67. Богдановић).
Влајковчани ни у петом узастопном мечу нису успели да
забележе победу. Изабраници тренера Бате Ракочевића у Старчеву
су пружили једну од најслабијих партија и далеко су од форме из
јесењег дела. У наредном колу У Влајковцу ће се одиграти дерби 26.
кола, Јединство дочекује уљмански Партизан. Меч се игра у недељу
са почетком у 17. часова.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

СИГУРНЕ ПОБЕДЕ ВОДЕЋИХ

ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) - ВИНОГРАДАР (ГУДУРИЦА) 4:0 (4:0) прекид

Избиште, судија: Дамир Жигић (Вршац), стрелци: Николић у 3,
Јовановић у 14. и 20, Димитријевић у 17. минуту
ПОЛЕТ: Љ. Илић. Бежановић, Оморац, Савић, С. Илић (од 21.
Јованов), Петровић, А. Ранимиров, Димитријевић, Јовановић,
Николић, С. Бранков.
ВИНОГРАДАР: Божић, Божиновић, Богдановски, Батинић,
Хајдуковић, Станковић, Пуља, Драгосављевић.
Избиштани су лако изашли на крај са Гудуричанима који су са
свега осам играча дошли на утакмицу. Већ у првих двадесет минута
домаћи су постигли четири поготка и када се очекивала голеада, у
28. минуту два играча Виноградара су се сударила и због повреде
су морали да напусте терен. Судија Жигић је сачекао пет минута

да се укаже помоћ повређеним играчима, али пошто због тежине
повреде нису могли да наставе игру, одсвирао је крај јер гости нису
имали довољан број играча да би се меч наставио.

ШЕВАЦ (КУСИЋ) - БОРАЦ (В. СРЕДИШТЕ) 1:0 (0:0)

Кусић, судија: Марћијан Клепан (Алибунар), стрелац: Стефановић
у 50. минуту
ШЕВАЦ: Михајловић (од 46. Петковић), Милованов, Остојић (од
46. Живковић), Стојанов, Уршикић, Пуач (од 46. Стрнад), Везмар,
Стефановић, Скутар, Стојковић (од 46. Пичикин), Живанчев.
БОРАЦ: Скокин, Рајлић, Мутавски, Животић, Стијачић (од 46.
Николић), Гава, Смоловић, Хајнал, Шкерлак, Мајсторовић, Веј
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УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА НЕГОВАЊЕ ШАХОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ВРШАЦ ПОЗИВА НА ТРИБИНУ

МАРЈАН КОВАЧЕВИЋ, СВЕТСКИ ШАМПИОН У РЕШАВАЊУ
ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА, ГОСТ ВРШЦА

Удружење грађана за неговање
шаховске традиције Вршац позива све
заинтересоване грађане на шаховску
трибину која ће се одржати у свечаној
сали Градске куће, у суботу 12. маја 2018. са
почетком у 11часова.
На трибини ће говорити Марјан
Ковачевић,
дипломирани
психолог,
велемајстор ФИДЕ у решавању шаховских
проблема и велемајстор ФИДЕ у
компоновању шаховских проблема, освајач
43 светских, европских и олимпијских
медаља, од којих 16 златних, освајач два

светска купа и још 20 пута првак државе.
Ковачевић ће на трибини говорити „о шаху
и проблемском шаху, славним шахистима и
вези тениса и шаха – све што није објављено
у штампи“ на демонстрационој шах табли
приказаће и пар награђених шаховских
проблема. Посетиоци трибине могу
активно да се укључе у дебату разговором
и питањима о шаховским темама, које их
интересују.
Велемајстор шаха и новинарства: Марјан
Ковачевић

Фото: Политика
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ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А

2323

Р У КО М Е Т

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ТРЕЋУ ПОБЕДУ У СУПЕРЛИГИ И БЛИЗУ СУ ОСВАЈАЊА ЧЕТВРТОГ МЕСТА

ВРШАЦ ВЛАДА ВОЈВОДИНОМ

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА ПРВЕ
ЛИГЕ СЕВЕР

ПОБЕДА ВРЕДНА ОПСТАНКА

ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 103:85 (26:24, 26:22, 25:18, 26:21)

Центар Миленијум, гледалаца 1.000, судије: Обркнежевић,
Стрика, Весковић (БГ)
ВРШАЦ: Ђерић 4 (3 ск, 5 ас), Пашајлић 27 (6 ас), Митровић 10 (2
ск, 2 ас), Радивојевић 3, Мунижаба 3, Вељковић 8, Јововић (5 ск, 5 ас),
Узелац, Остојић 16 (6 ск, 5 ас), Момиров 11 (9 ск, 4 ас), Павловић 10 (3
ск), Ђорђевић 11 (3 ск).
ВОЈВОДИНА: Зарић 6, Стојановић 8 (4 ас), Јањић 20 (4 ск, 5 ас),
Бјелица 2 (2 ск, 2 ас), Виријевић 4 (3 ск, 2 ас), Прица , Силађи 18 (9
ск), Ковачевић 2, Чабрило 5 (5 ск), Атанасов 11, Бировљев 4 (4 ск),
Матовић 5.

МЛАДОСТ - СРЕМ 37:24 (18:16)

Фото: Анђела Ивошев

Центар Миленијум, судије: Мартиновић (НС), Ћирковић
(БП), седмерци: Младост 3 (2), Срем 4 (3), искључења: Младост:
8 минута, Срем 8 минута
МЛАДОСТ: Константинов 1, Костић 8, Н. Раковић 1,
Бегенишић 6, И. Спремо 1, Јоловић 4, Ћосић 4, Вит 1, Барна,
Петровић, Бранков 3, Велковски 2, Д. Спремо, Дудић,
Јовановић, Д. Раковић 6.
СРЕМ: Рађеновић, Козељац 1, Босанчић, Пенезић,
Јовановић 6, Поповић 6, Пејић, Ујић 5, Бакша, Николовски,
Видаковић 5, Глумчевић 1.
Рукометаши Младости остварили су победу у дуелу са
Сремом из Сремске Митровице, и сада имају две победе
вишеод директног конкурента у борби за опстанак три
кола пре краја првенства. Вршчани су током читавог меча
имали резултатску предност, победа ниједног тренутка није
долазила у питање, мада су у првом полувремену гости
успевали да одрже прикључак користећи грешке играча
Младости. У наставку је на терену практично постојао само
један тим, Младост је потврдила да има квалитетнији сатав и
на крају остварила најубедљивији тријумф ове сезоне.

Убедљивим тријумфом против Војводине Вршчани
су направили велики корак ка четвртфиналу.
Изабраници тренера Горана Топића били су бољи у
скоро свим сегментима игре од свог ривала, добили
све четири четвртине, а захваљујући одличној
сарадњи и чак 30 асистенција, разгалили су своје
симпатизере маштовитим комбинацијама и великим
бројем ефектних поентирања.
Вршчане је ка победи повео надахнути Пашајлић,
алфа и омега у највећем броју офанзивних акција
Вршца и најефикаснији играч на терену. Са 12 поена
у првој четвртини наговестио је своје велико вече
КОШАРКАШКА ГРОЗНИЦА ТРЕСЕ ВРШАЦ

ОГРАНИЧЕН БРОЈ УЛАЗНИЦА
ЗА МЕЧ СА ПАРТИЗАНОМ
Вршац у недељу са почетком у 20:30
часова дочекује београдски Партизан.
За утакмицу влада велико интересовање
љубитеља кошарке, из клуба поручују да ће
број улазница бити ограничен јер ће важити
сезонске пропуснице КК Вршац. Цена улазница
је 300 динара и биће у продаји на билетарници
Центра Миленијум на дан утакмице од 15
часова. За куповину улазница обавезна је
лична карта, једна особа може купити највише
пет улазница. Улаз у Центар Миленијум биће
отворен два сата пре почетка утакмице, а
управа КК Вршац апелује на све љубитеље
кошарке да дођу раније на утакмицу због
опсежних мера контроле које су најављене.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 19. КОЛО
а Новосађани су држали резултатски прикључак
захваљујући добром офанзивном скоку (11
ухваћених лопти) и двоцифреном броју поена из
секундарног напада. Вршац је до прве двоцифрене
стигао када је Пашајлић поентирао из муњевитог
контранапада уз намеран фаул Матовића, а све
засладио Остојић тројком за 43:32 у 17. минуту. Ипак,
у финишу првог полувремена гости су преко Јањића,
Силађија и Атанасова смањили заостатак и сачували
наду за преокрет.
Међутим, У трећој четвртини уследио је
период најбоље игре Вршца. Новосађанима је
сјајном одбраном био онемогућен прилаз кошу,
а свака њихова грешка била је кажњена поенима
из контранапада. Вршачку кошаву покренули
су Пашајлић тројком и Остојић закуцавањем, а
наставили спретни Момиров и борбени Павловић
који је одиграо свој најбољи меч у дресу Вршца.
У последњем периоду Вршчани су потпуно
разоружали Новосађане, ефектним акцијама
увећавали предност и заслужено су награђени
аплаузом од вршачких љубитеља кошарке.

ФУ ТС А Л
ПОНИШТЕНА УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ФОРУМ - МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО, ВРШЧАНИ ИЗДАЛИ САОПШТЕЊЕ

У СУБОТУ НОВИ МЕЧ ФОРУМ - МЕТАЛАЦ

Одлука Комесара за такмичење Друге футсал лиге Србије
да поништи утакмицу 22. кола Форум - Металац Колорадо
(4:1), изазвала је праву буру међу друголигашима. Као разлог
наведена је материјална повреда правила, односно да је
при резултату 1:1 досуђен прекршај за Форум и да је играч
над којим је направљен недозвољени старт одмах по том
судијском звиждуку послао лопту у гол. Проблем је настао
у томе што судије Оливер Николић и Братислав Јовић нису
донеле одлуку да врате лопту на место прекршаја, да се
изведе, већ су тај наставак игре прихватиле као дозвољен
и одлучиле да покажу на центар, што је довело до бурних
реакција Горњомилановчана. Оваква одлука комесара
за такмичење изазвала и реакцију Сопота, директно
заинтересованог за исход утакмице Форум - Металац, јер у
случају тријумфа екипе из Горњег Милановца они испадају
из лиге. Епилог свега је да ће се утакмица Форум - Металац
Колорадо поново одиграти у суботу са почетком у 20:30
часова. Тим поводом Форум је издао саопштење које
преносимо уз редакцијску обраду због дужине текста.
Поштоваоци и љубитељи футсала, спортска јавност, а пре
свега наши верни и одани навијачи, заслужују да о свему
буду информисани на транспарентнији начин, јер верујемо
да су као и ми затечени одлуком Комесара за такмичење о
поништењу утакмице 22. кола Друге футсал лиге Србије, која
се у историји фудбала није догодила.
Да би свима било кристално јасно о каквој игри је овде реч
и какав је интерес појединаца, хронолошки ћемо се вратити
на саму организацију утакмице. На Вама је да објективно
донесете закључак.
Од стране нашег клуба званично је упућен упит
челницима Фудбалског Савеза Србије везан за сатницу
одигравања утакмице последњег кола (да ли постоје захтеви
да се одлучујуће утакмице морају одиграти у исто време
или време одигравања утакмице искључиво дефинише

домаћи клуб?). С обзиром да је добијен одговор да према
пропозицијама такмичења домаћин има право да утакмицу
организује у временском оквиру од петка до понедељка,
Форум је 24.04.2018., обавестио Фудбалски Савез Србије
као и гостујући клуб да је утакмица заказана за понедељак
30.04.2018. са почетком у 20:30 часова. Делегирана је судијска
тројка утакмице 22.кола између Форума и Металца, а дан
касније донета је одлука о промени судијске тројке на захтев
гостујућег клуба који није био задовољан избором. Њихов
предлог да утакмицу води судијска двојка која је водила
утакмицу између Врања и Металац Колорада. О исходу те
утакмице и учињеној неправди Врањанцима, јавност је била
обавештена и добро упозната. Додатни захтев од стране
Фудбалског Савеза Србије стигао је у Вршац у петак, Металац
Колорадо тражио је да се утакмица помери са 20:30 на 21:00
час.
Што се саме утакмице тиче, грешака судије било је и на
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ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ
КАДЕТИ МЛАДОСТИ БЕЗ ГРЕШКЕ ЗАВРШИЛИ ТАКМИЧЕЊЕ У
ПРВОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ

БЕЗ ПОРАЗА НА
ЗАВРШНИ ТУРНИР
Кадети вршачке Младости су убедљивим победама над

зрењанинским Пролетером (20:8)и Сентом (18:10 окончали
регуларни део сезоне у Првој лиги Војводине на првом месту
,без иједног изгубљеног бода, и пласирали се на завршни
турнир чије место одигравања још увек није одређено. У
борби за прво место у Првој лиги Војводине вршачки кадети
ће за противнике имати вршњаке Графаичара из Бездана и
Југовића из Каћа. Завршни турнир игра се 19. маја.
једној и на другој страни. У временској дистанци од само 4
минута првог полувремена Форуму је досуђено 5 фаулова, од
којих два-три реално нису ни била. Споран је гол, где се јасно
види да противнички играч вуче домаћег играча, и играч у
паду шутира лопту истрчалом голману, који је бранио, а не по
наводима гостујућег клуба, стао и чекао судијску одлуку, која
је донесена у моменту уласка лопте у гол. Уколико смо реални
и поштени, онда треба поменути и даљи ток утакмице, где
гостујући клуб напушта терен, и после извесног времена
се враћа, без било какве санкције. Што се самог наставка
утакмице тиче, два детаља су више него спорна. Први, кад
нашег играча лопта погађа у раме, док судија свира играње
руком и уједно шести прекршај нашем тиму, односно казнени
ударац. Такође, нови казнени ударац за гостујућу екипу
досуђен је због фаула а посреди је било ремпловање. Да не
наводимо све пропусте, и са каквим ветрењачама се борио
наш клуб у току саме утакмице и поред свега наведеног, у
регуларном наставку утакмице Форум је постигао још два
гола, а противник ниједан. Коначан резултат утакмице је био
4:1. О каквој неправди је овде реч?
Уколико судије нису дорасле оваком рангу такмичења и
оваквој утакмици, онда копља не смеју да се ломе на нама.
Одговорни морају да буду они који су их поставили и они
који су их тражили и исти морају да буду санкционисани.
На жалост, сви осим кординатора г-дина Павићевића, би
требало да се запитају колико је оправдана њихова позиција
у футсалу. Г-дин Павићевић је једини човек који је урадио
више него сви остали од постојања футсала у Србији.
И поред велике неправде која је учињена нашем клубу,
КМФ”Форум” ће као и до сада достојанствено изаћи на терен
и одиграти захтевану утакмицу.
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