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МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ПРИСУСТВОВАО СВЕЧАНОСТИ У АЛИБУНАРУ

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОЛОНТЕРА

Волонтери организација Црвеног крста
са територије Јужног Баната обележили
су свој дан. Централној свечаности,
одржаној 4. децембра, у Алибунару,
присуствовали су Александар Вулин,
министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, и Данијела Лончар,
начелница Јужнобанатског округа.
Госте је, у име домаћина, поздравила
Даница Чанчаревић, секретар Црвеног
крста Алибунар, а присутнима су се
обратили и представници локалне
самоуправе ове јужнобанатске општине.
Министар Вулин је исказао своју
велику наклоност волонтерима Црвеног
крста и активностима ове хуманитарне
организације и
похвалио њихово
ангажовање. Министар је подсетио на
време поплава 2014. године, када је
читава армија људи дошла да помогне
поплављеним подручјима, а најупорнији
међу њима били су волонтери Црвеног
крста који су остали и када је већина
отишла вративши се својим редовним
обавезама. Волонтери Црвеног крста
били су најорганизованији, увек спремни
да пруже помоћ, топлу и благу реч. Вулин
је нагласио да волонтери и данас помажу

мигрантима на пунктовима у нашој
земљи, прихватају их и брину о њима.
Речи похвале волонтерима је упутила
и начелница Лончар која је указала на
значај њихове хуманости и најавила да ће
се трудити да им буде подршка у њиховим
активностима.
Желели смо да окупимо наше

волонтере, да обележимо њихов дан, да
их похвалимо, захвалимо се на њиховој
вољи, жељи, труду, ангажовању, времену,
енергији које улажу за добробит друштва,
каже Бошко Митрашиновић, секретар
Црвеног крста Вршац. Волонтери су особе
које поклањају себе, имају душу, а онај ко
све то има мора да буде добар човек. У

Обележен Међународни дан волонтер

вршачком Црвеном крсту тренутно има
око 60 волонтера, а ускоро ће их бити
више јер смо организовали акцију за нове
волонтере. У сваком тренутку ми имамо
60 волонтера који су увек спремни да се
одазову и да се ангажују. Међутим, када
је било време поплава и када је кроз
нашу организацију прошло на хиљаде
тона робе намењене поплављеним
подручјима, дошла нам је армија људи
који су желели да дају свој допринос овој
акцији.
Поводом обележавања међународног
дана волонтера, ученици вршачких и
алибунарских школа урадили су литерарне
и ликовне радове на тему „Доброчинство
је једино благо које се увећава давањем“,
а најбољи су били награђени пригодним
даровима. Као пратећи део програма
приређена је изложба ликовних радова
са наведеног ђачког конкурса у холу
алибунарске општине. Урош Тимотијевић,
волонтер вршачког Црвеног крста,
припремио је презентацију активности
свих хуманитарних организација Јужног
Баната у овој години, која је представљена
присутнима током свечаности.
Ј.Е.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ДОНАЦИЈЕ ДИВАЦ ОМЛАДИНСКОГ ФОНДА

ПОДРЖАНА ДВА ПРОЈЕКТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

Фондација Дивац омладински фонд
подржала је два пројекта ученичког
парламента
Пољопривредне
школе
Вршац, заједно са још шест чији су аутори
млади на територији Града Вршца, у
укупној вредности од 550.000 динара.
Додела чекова и потписивање уговора
за поменуте пројекте, који су одобрени
на конкурсу Дивац омладинског фонда
организована је у Градској кући, крајем
прошле седмице.
-Пројекти са којима је конкурисано јесу
ученички клуб и ученичка свлационица, у
укупном износу од 160.000 динара, каже
Срђан Клиска, директор Пољопривредне
школе Вршац. Оба пројекта су веома
значајна за нашу школу и побољшање
услова, јер ученици већ годинама немају
адекватан простор за пресвлачење пре
и после часова физичког васпитања.
То је велики проблем, поготово ако се
узме у обзир да је сама сала комплетно
реновирана у претходном периоду. Сада
ће се направити одвојене мушка и женска
свлачионица.
Други пројекат ђака Пољопривредне
школе је ученички клуб , а идеја је потекла
из жеље да имају свој простор где би
се окупљали за време одмора, али и у
ваншколским активностима.
-У претходном периоду Фондација

Дивац донирала је средства за клупе
по ходницима школе који су сада, уз
помоћ Фондације Дивац и из других
извора, комплетно опремљени новим

веома мотивисана за овај вид ангажовања
поготово што виде да њихов труд има
позитивне ефекте на побољшање
услова у школи. Наставници задужени за

Уручени чекове подршке Дивац омладинског фонда
савременим клупама, подсећа директор
Клиска. Иначе, Ученички парламент
Пољопривредне школе у последње две
године одлично функционише. Деца су

координацију рада Ученичког парламента
су Сузана Вемић, Снезана Илић и Јано Сич.
Уз пројекте Пољопривредне школе
Вршац, Фондација Дивац подржала је

Поводом обележавања Међународног
дана борбе против сиде, 1. децембра,
активисти месног одбора и Савета за
здравство Градског одбора Вршац Српске
напредне странке организовали су акцију
у центру града. Поставили су штанд и
грађанима делили флајере „Брините о себи
и о другима“ на којима је, у кратким цртама,
објашњено шта је то СИДА- AIDS, који су
начини заразе вирусом који узрокује ову
опаку болест, први симптоми и још пар
савета и смерница.
Циљ акције је подизање свести и
едукација грађана, посебно млађе
популације и упознавање са ризичним
понашањем и начинима да се сида пренесе.
Према статистичким подацима, Вршац
је, по броју особа које живе са вирусом
сиде, ХИВ-ом, други град у Јужнобанатском
округу. Највећи број особа заражених
сидом је са територије Панчева (56,04%),
затим следе Вршац, Ковин, Ковачица, Бела
Црква, Алибунар и Опово. У Панчеву је од
1986. године до данас 91 особа заражена
ХИВ-ом, оболеле су 42 особе, а умрло је

ПОВОДОМ 1. ДЕЦЕМБРА НА ШТАНДУ У ЦЕНТРУ ВРШЦA

још шест идеја вршачких омладинаца,
ученика Хемијско-медицинске школе, као
и из Страже, Загајице, Потпорња, Шушаре
и Куштиља.
-Од вршачких школа у пројектима је до
сада учествовала је Гимназија „Борислав
Петров Браца“ за интергалактички клуб,
Школски центар „Никола Тесла“ за ђачки
клуб, ученички парк и павиљон, Унија
студената Вршац која је органзовала
разне семинаре, а сређена је и једна
учионица у СОШО „Јелена Варјашки“.
Уз финансијску подршку Дивац
омладинске фондације, реализовано је
још пројеката чији су аутори млади са
жељом да активно учествују у уређењу
свог окружења. За 31 пројекат, колико је
финансирано током протекле три године,
из Фонда Дивац додељено је 2.350.000
динара. У реализацији ових пројеката
учествује и вршачка локална самоуправа
са 50 одсто.
Уручујући чекове добитницима
донација Фондације Дивац, Дејан
Сантрач, члан Градског већа задужен за
спорт и омладину, најавио је да ће Град
Вршац наставити да подржава креативне
идеје младих, као и активности поменутог
фонда.

Ј.Е.

НАПРЕДЊАЦИ ДЕЛИЛИ ЕДУКАТИВНЕ ФЛАЈЕРЕ

укупно 24 особа. Највећи број инфицираних
је у узрасту од 30 до 34 година, а у 2016.
години су пријављене две ХИВ позитивне
особе и једна оболела од АИДС-а. Свака
ХИВ позитивна особа се упућује даље у КЦС
Клинику за инфективне и тропске болести,
где се ради потврдно тестирање на основу
којег се даје дефинитивна дијагноза ХИВ
статуса.
Особе заражене ХИВ вирусом наилазе
широм света на дискриминацију, људи
их избегавају, одбацују, не желе ни да се
друже са њима, тешко, скоро никако се не
запошљавају. Обележавање Међународног
дана борбе проитв сиде прилика је да
се укаже на потребу да се овим особама
пружи подршка у лечењу и њиховој борби
против ове тешке болести.
Међународни дан борбе против сиде

Активисти СНС-а делили едукативне флајере
обележава се од 1. децембра 1988. Године
различитим акцијама широм света са
циљем да се укаже на ову болест, едукује

становништво у превентивне сврхе и
пружи подршка оболелима.

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

Ј.Е.
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ГРАД ВРШАЦ И ПОКРАЈИНСКИ ФОНДОВИ ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

ПОДРШКА ВРШАЧКИМ ПРИВРЕДНИЦИМА

Меморандум
о
сарадњи
покрајинских фондова и Града Вршца
потписали су Драгана Митровић,
градоначелница Вршца, Александар
Богдановић, директор Покрајинског
фонда за развој пољопривреде, и
Горан Савић, директор Развојног
фонда АП Војводине, 1. децембра,
у кабинету градоначелнице. Циљ
ове сарадње је пре свега пласман
повољних финансијских средстава
локалној пословној заједници и
привредним субјектима који послују
на територији нашег Града.
Градоначелница Вршца нагласила
је да је потписивање Меморандума
резултат
досадашње
успешне
сарадње
града
и
поменутих
покрајинских фондова.
-Значај
потписивања
овог
меморандумао сарадњи јесте да све
привреднике и пољопривреднике са
територије Града Вршца помогнемо,
пружимо подршку да на лакши начин
дођу до средстава којима располажу
поменути покрајински фондови и
то тако што бисмо за идућу годину
предвидели
одређена
средства
за субвенционисање камата код
евентуалних кредита које би они
подигли код фондова, нагласила
је
градоначелница
Митровић.
Милсим да је добро да на овај начин
подстичемо и побољшамо услове
рада и пословања малих и средњих
предузећа, као и пољопривредних
газдинстава, у томе да одрже постојеће
и унапреде своје пословање, да улажу
у свој пословни амбијент, као и у томе
да буду конкурентни на тржишту. Овај
Меморандум је резултат сарадње
града и покрајинских фондова и надам
се да ћемо у будућности ову сарадњу

још побољшати и да ћемо тако
нашим грађанима, привредницима
и пољопривредницима омогућити
квалитетан развој.
Град Вршац био је иницијатор
потписивања
Меморандума
са
фондовима АП Војводина и овај
пословни потез може да послужи

у виду да се субвенционишу и неки
други трошкови и предузму мере
како бисмо помогли и подржали све
наше суграђане који имају добре и
квалитетне идеје. Сарадња Вршца и
фондова Војводине је пример добре
праксе да овако треба да размишљамо
и да радимо на унапређењу свеукупне

Драгана Митровић, Горан Савић и Александар Богдановић потписали Меморандум

као пример осталим градовима и
општинама у Покрајини.
Град Вршац ће, за наредну
буџетску
годину,
предвидети
одређена средства којима ће
потпомоћи и оснажити привреду и
све њене сегменте: пољопривреду,
туризам...
рекла
је
Наташа
Ћирић, чланица Градског већа
задужена за привреду. Осим мере
субвенционисања камате, имаћемо

привреде нашег града.
Горан Савић, директор Развојног
фонда АП Војводине, подсетио
је да је ово већ четврти састанак
са представницима Града Вршца
и
похвалио
предузимљивост
градоначелнице и њених сарадника.
И друге војвођанске општине
требало би да се угледају на Град
Вршац, нагласио је Савић и додао
да је Меморандум почетак сарадње.

Имамо довољно средстава за
пласман. Овим субвенционисањем
и Меморандумом много ће се
олакшати узимање и добијање
кредитних средстава привредницима
и пољопривредницима.
Савић је позвао све привреднике
и пољопривреднике да се обрате
овдашњој градској управи за помоћ
око конкурисања код покрајинских
фондова.
- Буџетска средства за развој
пољопривреде
су
тренутно
најповољнија буџетска средства на
простору АП Војводине која служе
за кредитирање пољопривредних
предузећа,
газдинстава
и
индивидуалних
пољопривредних
произвођача, рекао је Александар
Богдановић, директор Покрајинског
фонда за развој пољопривреде.
Захваљујући овом Меморандуму,
Вршац је постао први град у Војводини
који је отворио једну могућност
субвенционисања тих трошкова
који су и до сада били са каматом
од 1 или 2 посто на нивоу године.
Пољопривредни произвођачи и
газдинства са територије Града Вршца
овим добијају један бескаматни зајам
и на тај начин Град Вршац се активно
укључује у могућност побољшања
једне привредне и пољопривредне
климе код наших пољопривредника
и на тај начин добија могућност
долажења до што повољнијих,
бескаматних средстава на један
период од 5 година како би могли
да развијају своју пољопривредну
производњу и омогуће пре свега
за Град Вршац битне ствари, а то је
отварање нових радних места.
Ј.Е.

ПРОМОЦИЈА КОНКУРСА ПОКРАЈИНСКИХ ФОНДОВА

КРЕДИТИ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ

Представници фондова за развој
АП Војводине представили су
Вршчанима актуелне конкурсе и
кредитне линије за 2017. годину
које
нуде
привредницима
и
пољопривредницима, са циљем
да финансијски подрже њихово
пословање
и
унапређење
производње.
Презентацији,
одржаној у свечаној сали Градске
куће, 1. децембра, присуствовали су
заинтересовани грађани.
-За Град Вршац интересантне су
кредитне линије за садни материјал,
нове засаде, воћњаке, са могућности
кредитирања до 5 године, али са
грејс периодом од три године, где
у том периоду кредит мирује, нема
никаквих камата, никаквих трошкова,
објаснио је Александар Богдановић,
директор Покрајинског фонда за
развој пољопривреде. Захваљујући
Меморандуму, који смо потписали са
Градом Вршцем, у наредне две године
корисници средстава Покрајинског
фонда за развој пољопривреде имаће
само плаћање главнице без икаквих
камата. Уз већ постојеће кредитне
линије за тов јунади, подизање
стакленика и пластеника, за куповину
пољопривредне
механизације...
уводимо и нове линије. Једна од
њих је изградња хладњача са роком
отплате до седам година, каматом од
1 одсто на годишњем нивоу, а исти
услови су и за кредитну линију за
изградњу силоса и подних складишта.
Према
речима
Богдановића,
овакве презентације су интересантне

и за представнике фондова јер
им
омогућавају
да
директно
од произвођача чују шта им је
најпотребније. То би покрајинским
фондовима послужило као смерница
за планирање активности у 2017.
години. Он је подсетио да је процес

хипотеку
над
пољопривредним
земљиштем у вредности од 1,5 пута
од вредности кредита који се узима.
-Развојни фонд Војводине има пет
актуелних конкурса за привреду, што
за краткорочно, што за дугорочно
кредитирање, исто толико за

Промоција кредитних линија и конкурса покрајинских фондова

конкурисања код фондова много
поједностављен и да корисници
треба само да попуне формулар
и касније уговор о кредитирању.
Подношење захтева и обрада кредита
се не наплаћују, али је по одобрењу
кредита
неопходно
обезбедити

пољопривреду и један за локалну
самоуправу, организације, удружења,
јавна предузећа који конкуришу
кроз ИПА пројекте, нагласио је
Горан Савић, директор Развојног
фонда Војводине. Одобравамо им
субвенцију одређених средстава, а

све линије су објављене на нашем
сајту. Желим да нагласим да смо ми
спремни да дођемо у свако место на
територији Града Вршца, на њихов
позив, и да извршимо презентацију
конкурса које имамо.
Љупка Бојовић Цвејић представила
је понуду Гаранцијског фонда
Војводине, актуелне конкурсе и
планове за наредну годину.
-Гаранцијски фонд Војводине
не располаже сопственим новцем
него банке пласирају своја средства
на основу споразума, нагласила
је Бојовић Цвејић. Фонд гарантује
за апликанта, корисника кредита.
Тренутно има 7 конкурса за област
привреде, за пољопривреду, набавку
комплетне опреме, свега што је
једном газдинству потребно. Имамо
конкурсе који се односе на енергетску
ефикасност, на куповину нове опреме
где могу да конкуришу предузећа која
послују више од три године, затим два
конкурса за женско предузетништво
– старт ап кредити за жене које су на
евиденцији Националне службе за
запошљавање и за предузетнице које
послују краће од три године.
Градоначелница
Вршца
Драгана Митровић потписала је са
поменутим покрајинским фондовима
Меморандум који ће у многоме
олакшати корисницима кредита
фондова. Наиме, Град Вршац ће
определити средства којима ће
субвенционисати камате за узете
кредите.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
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ВРШАЧКИ ИНВАЛИДИ РАДА ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈ ДАН

ДРУЖЕЊЕ УЗ ПЕСМУ

Удружење пензионера инвалида
рада Града Вршца прославило је свој
празника, 3. децембар, Међународни
дан
особа
са
инвалидитетом.
Свечаност и дружење приређени су у
просторијама Удружења, у присуству
представника
градске
власти,
чланице Већа за социјалну заштиту
Татјане Николић, гостију из Румуније
и Иђоша, сарадника, пријатеља и
чланова удружења.
Присутне је, у име домаћина,
поздравио Јохан Ировић, председник
Градске организације пензионера
инвалида рада, који је пожелео
члановима срећан празник и свим
гостима лепо дружење и добру
забаву.
-На централној манифестацији
Савеза инвалида рада Војводине,
Вршац је представљен као пример

добре праксе и ја се искрено надам да
ћемо следеће године бити у прилици
да изађемо у сусрет још више свим
удружењима и да унапредимо ваш
положај, рекла је Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена за
социјалну заштиту, обраћајући се
присутнима. Ви треба да предложите
и кажете шта вам је потребно, а
ми да обезбедимо боље услове
да још боље функционишете. Ми
ћемо подржати активности оваквог
удружења, афирмацију рада свих
чланова, особа са инвалидитетом, јер
они су једно друштвено одговорно
удружење које има лепу сарадњу
са локалном самоуправом и другим
организацијама.
Ировић је нагласио да је Удружење
добило два половна рачунара,
донације Центра за социјални рад и

Татјана Николић и Јохан Ировић поздравили госте

Изложба колача, дело вредних руку чланица Удружења

НЛБ банке, на којима ће се чланови
Удружења оспособити за рад на
компјутерима. Он је истакао да је
највећа подршка стигла је од градске
власти које су Удружењу доделиле
просторије где се свакодневно
окупљају и друже чланови, инвалиди
рада.
-Као и сваке године „Радионица
душе“ инвалида рада припремила је
једно мултимедијално вече, рекао је,
у свом обраћању, Драган Петровић,
вршачки сликар. Приредили смо три
изложбе. На једној су представљени
етно радови, на другој колачи и на
трећој слике чији сам ја аутор. Ове
године увели смо и пригодне награде
за наше чланице које су припремиле
домаће
колаче
по
бакиним
рецептима.
Уз поменуте изложбе, у забавном
делу програма било је мало

поезије, хорског певања, део
монодраме вршачке глумице Соње
Радосављевић, а потом се наставило
дружење уз песму и игру. Жири је
оценио изложене посластице, а три
најбоље домаћице награђене су
пригодним даровима. Удружење је
припремило и лепе награде, боравак
у бањи, за најстарије чланове Росу
Лазић и Стеву Камењарског, који
су рођени 1932. године, као и за
најмлађег члана Живојина Церу
(1971).
Ировић је подсетио да је Градска
организација пензионера инвалида
рада основана 1957. и један је од
оснивача Савеза инвалида рада
Војводине. Он је најавио да ће
централна прослава јубилеја 60
година инвалида рада бити следеће
године у Вршцу.
Ј.Е.

УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“ И “ФИЗИО “ ЗАЈЕДНО ОБЕЛЕЖИЛИ

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У присуству представника градске
власти, чланова Већа за образовање
Маријане Голомеић и Дејана Сантрача,
за спорт и омладину, као и својих
чланова и пријатеља, Удружења
„Параквад ВШ“ и „Физио“ заједно су
обележили Међународни дан особа са
инвалидитетом. Скуп је организован
у просторијама „Параквада“, Булевар
Милоша Обилића 10.
-Обележавање овог датума је
прилика да се побољша статус особа
са инвалидитетом, да се јавности
предочи наша ситуација, јер има ту
доста да се уради, рекао је Александар
Еберста, један од оснивача Удружења
физиотерапеута за рад са особама
са инвалидитетом „Физио“. Наше
Удружење основано је 4. августа, имамо
12 пацијената и ангажована су четири
физиотерапеута који са њима раде.
Сваког радног дана у просторијама
Центра Миленијум радимо вежбе од
10 до 16 сати. Сви лепо напредујемо.
Имамо велику подршку и помоћ
Града Вршца, „Параквада“ и бројних
пријатеља донатора.
Еберста је нагласио значај оваквог
рада са члановима Удружења „Физио“
Вршац који су почели да излазе из
својих кућа, да се укључују у друштво.
Он је позвао све особе којима је
помоћ потребна да се јаве и прикључе
Удружењу.

Најблискији смо са Удружењем
„Физио“ што се тиче сарадње,
нагласио је Драган Виторовић,
председник Удружења параплегичара
и квадриплегичара „Параквад ВШ“.

Циљ обележавања Међународног
дана особа са инвалидитетом је да
скренемо пажњу на нас, мада се ми
трудимо да то радимо сваког дана.
На овај дан желимо да укажемо на

„Параквад ВШ“ и „Физио“ обележили Дан особа са инвалидитетом

Нама је физикална терапија јако
потребна, наши чланови одлазе тамо
на терапије. Ми вршимо услужни
превоз особа са инвалидитетом.

то колико је нама сваки дан тежак.
Захвалио бих се локалној самоуправи
која нам помаже око превоза деце са
инвалидитетом, посебно члановима

Већа за социјалу, школство и спорт, ту
смо ми некако најзаступљенији. Они
долазе, питају шта нам треба, врло сам
задовољан јер, заиста, има помака у
нашој сарадњи. Градска власт нам је
помогла око организованог превоза
деце са инвалидитетом, која сада могу
редовно да иду од куће до школе и на
своје терапије.
Међународни дан особа са
инвалидитетом,
3.
децембар,
обележава се од 1992. године, с циљем
да се унапреди њихов положај и да
им се омогући да имају равноправно
учешће у друштву и сва људска права.
Особе с инвалидитетом суочавају
се са ниским стандардом, често
сиромаштвом, а присутни су и висока
стопа незапослености и икљученост
из друштва.
Генерална скупштина УН је у
децембру 2006. усвојила Конвенцију
о правима особа с инвалидитетом коју
је Србија ратификовала три године
касније. У јуну ове године републичка
Влада усвојила је Стратегију превенције
и заштите од дискриминације, чији је
задатак да створи безбедно окружење
за осетљиве друштвене групе и ради
на унапређењу степена толеранције
према њима, сузбијању говора
мржње, физичког и психичког насиља
и спречавање дискриминације.
Ј.Е.
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МИЛАН ШАЛИНАЧКИ ШАКИ, ЛИЦЕНЦИРАНИ ТРЕНЕР ФИТНЕСА, АЕРОБИКА И КРОСФИТА:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 326 , 30. ЈУН
1995.

ВРШЧАНИ НА ТУРНИРУ У
БЕЛОЈ ЦРКВИ

На овогодишњем међународном Опен турниру,
10-ом по реду стартовало је 95 такмичара из земље
и иностранства, а међу њима нашло се и неколико
Вршчана. То су Лазар Петровић, Љубиша Петровић и
седмогодишњи Бобан Богосављевић који је уједно и
најмлађи учесник турнира па је његова појава у сали
била права атракција за све шахисте.

Турнир се игра по швајцарском систему од 10
кола, на њему се могу освојити међународне титуле и
наравно нови рејтинг поени.
Главни фаворити за прво место су свакако
олимпијски репрезентативци Златко Илинчић, Драган
Костић, а ту је и Бошко Абрамовић.
.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 327 , 28. ЈУЛ 1995.

РАДЕ СА ДОТРАЈАЛОМ
ОПРЕМОМ

Када се пре осам година кренуло са изградњом
нове зграде интерног одељења у кругу Здравственог
центра „Вршац“ , било је извесно да ће радови
финансирани из самодоприноса потрајати. Међутим,
мало ко је претпоставио да ће бити доведени у
питање тим пре што се ради о здравственој установи
димензираној за потребе четири општине: Вршац,
Бела Црква, Алибунар и Пландиште.
Управо то се догодило када су се грађани вршачке
општине у децембру прошле године изјаснили
против самодоприноса. У међувремену завршени су
раније уплаћени радови и ту се стало. Вероватно да

НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЈЕДИНИ ПРАВИ НАЧИН ДА СЕ ИЗБАЦИ
СТРЕС ЈЕСУ СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА!

Милан
Шалиначки,
Вршчанима познатији као
Шаки, заволео је спорт као
дечак. Опробао се у бројним
спортовима да би се нашао
у рукомету. Био је играч,
тренер, а данас је у управи
вршачког Рукометног клуба.
Има свој Фитнес клуб „8“ где
се окупљају рекреатори, али
и спортисти како би се боље
физички припремили. Шаки је
лиценцирани тренер фитнеса,
аеробика и кросфита. Уз
тренерске послове, бави се
активно кросфитом, спортом
који је у Србији, практично,
још у повоју. Остварио је
лепе резултате. На свом
првом такмичењу, у Загребу
на Европском првенству у
кросфиту, 2014, наступио
је као аутсајдер и стигао
до финала. Освојио је прво
европско злато за Србију
у кросфиту. Овог викенда
брани шампионску титулу на
такмичењу у Загребу.

Читав живот посветили сте
спорту. Када је то почело?
-Опробао сам се у доста спортова,
покушавао сам да се пронађем.
Међу последњим спортовима била
је кошарка и чинило ми се да ћу ту да
останем. Међутим, мајка ми је рекла
да је чула од професора Златибора
Мицића,
тада
председника
рукометног клуба, да се отвара
нова група за рад са пионирима. До
тада једино рукомет нисам пробао
од спортова. Отишао сам на први
тренинг и схватио да је то то. Мој
први званични тренер у животу био
је професор Предраг Николић и он
је директно заслужан за моју љубав
према спорту и за почетак спортске
каријере. Био је мој идол. Био сам
одушевљен начином на који је радио
са нама. Трудио се да од нас направи
и добре људе и свестране спортисте.
Водио нас је у Шислерову салу на
бокс, трчали смо по парку, брегу,
пробали смо све спортове да бисмо
били добри у једном - рукомету.
Желео сам да будем као он кад
порастем, било је буквално тако!
Тако сам остао у рукомету од 4.
разреда основне школе, до данас.
Прошао сам све селекције, од
пионира до првог тима, све лиге.
Направио сам кратку паузу кад сам
отишао у Београд на факултет, на
ДИФ, а када сам се вратио наставио
сам да играм, касније сам био и
тренер. Почео сам као кондициони
тренер, помоћни и једно две сезоне
био сам први тренер. Данас сам у
управи Рукометног клуба, помажем
колико могу. Прошле године сам и
заиграо, кад је требало.
Рукомет није једини спорт
којим сте се бавили. У чему сте се
још опробали?
-У момачким данима пробао сам
и борилачке вештине. Отишао сам
код Јоце Обрадовића на фулконтакт,
не знам како би се то данас звало,
кикбокс?! Тренирао сам са оном
чувеном екипом: Јоца Обрадовић,
Славко Секулић, који је био првак

Југославије у џудоу и кикбоксу, било
ми је супер. То ми је помагало да
будем бољи рукометаш, јер сам био
стабилнији, чвршћи, храбрији.
На ДИФ-у сам тренирао аикидо
2-3 године, било ми је близу, у сали
факултета. Као студент, радио сам
анимацију, рекреацију у земљи
и ван ње. Зими сам држао школу
скијања на Брезовици, анимацију и
рекреацију за хотеле, а лети школу
пливања, аеробик, мало по Грчкој,
мало овде. Била је то и лепа забава,
али и лепа допуна буџета неколико
година, лети и зими кад није било
рукомета.
Један сте од иницијатора
и оснивача Клуба америчког
фудбала у Вршцу. Како је то било?
-Амерички фудбал пратим од кад
је почео да се појављује на нашој
телевизији. Научио сам правила, за
мене је то било фантастично, прави
мушки контактни спорт. Упознао сам
људе који су се исто заинтересовали,
покушали смо да играмо ону
варијанту са заставицама. Почели
смо да се окупљамо у порти, да
играмо и када сам једног тренутка
пребројао да нас има 30 који
константно
долазимо,
окренуо
сам се према мом садашњем
куму, председнику клуба, Жељку
Јованову, и рекао: “Мислим да треба
да оснујемо клуб!“. Направили смо
скупштину и ја сам један од оснивача
Клуба америчког фудбала „Лавови“.
Играо сам, радио као тренер. Клуб
има 50-так чланова, јуниорску и
сениорску екипу, такмичимо се у
лиги. У Србији је прво постојала лига
без опреме, а било је и 2-3 клуба
који су имали опрему. Придружили
смо им се и ми када смо успели
да набавимо опрему захваљујући
Општини Вршац у то време и
Банету Јосимову, тада министру за
спорт, који нам је много помогао и
обезбедио да купимо опрему. И од
тада смо пуноправни чланови Савеза
америчког фудбала Србије - САФС-а.
Имамо запажене резултате, дали
смо пар репрезентативаца. Угостили
смо нашу репрезентацију, били су
овде на припремама. Играли смо на
стадиону и једно финале америчког
фудбала без опреме. Наши су играчи
и сада у погонима врхунских тимова
Србије и Европе. Вршачка омладина
је доста заинтересована за овај спорт,
који постоји већ сто година и чије је
финале светског купа најгледанија тв

-Рођени сам Вршчанин. Рођен сам 25. јула 1973. у просечној
војвођанској радничкој породици. Отац Живојин био је железничар,
а мајка Јелена радила је у просвети, била је секретарица у две
школе. Имам сестру Ивану. Имали смо све што нам је било потребно,
ништа превише, али сасвим довољно, као и већина породица
тих седамдесетих година. Имао сам лепо детињство. Није било
компјутера као данас. Били смо окренути друштву из улице, из школе.
Најважније је било да нас родитељи пусте на изађемо напоље, а не да
останемо унутра, као сад. Имао сам велико друштво у улици и били
смо напољу од јутра до мрака, играли се, дружили.

емисија икада, одмах после одласка
човека на Месец.
Где сте у Вршцу радили?
-Пар месеци након отварања
Центра Миленијум позвали су ме
и почео сам да радим као фитнес
тренер у њиховој теретани која је
била престижна у оно време, 2001.
године. Био је то кључ за наставак
неке моје спортске каријере. Ту сам
се исто лепо пронашао, волим да
се дружим, да помажем људима на
тај начин. У Миленијуму сам остао
3 године и 2004. сам одлучио да
кренем сам својим путем.
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Тако сам 1. августа те 2004. у
19 сати одрадио први тренинг у
Дечанској улици 45, у Фитнес клубу
„8“, где сам и дан данас. Анђелија
Њагојев Милошев, сада нажалост
покојна, дошла је једног дана на моја
врата и показала списак од 30-так
жена које, рекла ми је, чекају да ја
отворим негде рекреацију. Било где,
у шупи, парку, на тргу, обавести нас
и ми ћемо доћи, рекла је. Схватио
сам да имам добар старт и одлучио
да кренем. Фитнес клуб сам назвао
„Осам“ јер је то био број мог дреса
у рукомету. Прво га је носио мој
најбољи пријатељ из детињства
Мирко Антовић и када је несрећно
погинуо, у клубу су ми дали његов
дрес број 8, само сам ја од тада могао
да носим тај дрес. Пре тога имао сам
дрес 9. Та ме осмица некако свуда
прати и, мом пријатељу у част, клубу
сам дао име Фитнес клуб „8“. Чим је
клуб почео званично да ради, имао
сам 20-так жена. Кренули смо са
аеробиком, неким тада модерним
фитнес програмима.
Дванаест
година касније, клуб је ради пуном
паром, развијамо се, имамо потребу
за већим простором, много нас је.
Ви имате лиценцу за тренера
фитнеса, аеробика и кросфита.
Шта је то?
-Аеробик је систем вежбања где,
уз музику, имате кореографисано
кретање, а фитнес је без кореографије
и музике, склоп различитих вежби.
Нема велике разлике. Данас у Клубу
радим десетак различитих програма,
долазе и жене и мушкарци, имам
доста персоналних, индивидуалних
програма, тренинга, што спортиста,
што рекреативаца. Радим и физичке
припреме са спортистима и овде и
ван Вршца.
Данас
се
активно
бавим
кросфитом, спортом који се код
нас појавио пре 3-4 године. У свету
постоји десетак година. То је спорт
осмишљен тако да тестира комплетну
физичку спремност човека. Систем
такмичења направљен је тако
да има елементе гимнастике,
атлетике,
пауерлифтинга,
пливања, бициклизма, трчања...
Стандардизовано
је
мерама,
правилима. Подсећа мало на рад
некадашњих соколских друштава
где се све вежбало, где је било важно
да сте прави спортиста, и физички и
ментално. У кросфиту је исто важан
и први и последњи на такмичењу.
Спортисти се врате да бодре оног
што је остао последњи, то ме је
одушевило. Такмичење траје дан
-два и организатор сам одабере 4-5
вежби, дисциплина, а које су, ми то
сазнамо тек на дан такмичења. Зато
се спремамо тако да будемо спремни
на све, да чекамо неочекивано.
На кросфит сам наишао случајно
тражећи нешто на интернету и игром
случаја, 2012, чуо сам за такмичење.
Пре сваког такмичења има 2-3 круга
квалификација где се бирају они
који задовоље задате стандарде и
норме. Изабрани иду на финално
такмичење.
Моје прво учешће
било је на Купу Спартанац, 2012, на
Војној академији у Београду. Први
велики успех имао сам на Европском
такмичењу у кросфиту у Загребу,
2014. Отишао сам као аутсајдер
и стигао сам до финала са истим
бројем бодова као и Италијан, други
финалиста. Био сам и сам изненађен.
Било је као у филму. Победио сам
Италијана. Било је то прво европско
злато за Србију, ако не и једино до
сада, нисам сигуран. Овог викенда
идем у Загреб да браним титулу, још
увек браним злато.
Када сам видео да ми у кросфиту
не фали пуно, успео сам да, уз помоћ
добрих људи, опремим теретану да
могу боље да тренирам . Видео сам
да људи око мене желе да пробају
кросфит, формирао сам групу и то
је било апсолутни бум, пун погодак.
Мислим да смо најбројнији фитнес
клуб у Србији, један смо од два клуба
који су прва у земљи почели са овим
спортом.
Колико су спорт и рекреација
важни у животу људи?
-Мислим да, у данашње време,
спорт и рекреација буквално
спасавају животе људи. Живимо
брзо, експлоатисани смо од свега
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би данас ствари другарчије изгледале да се у старту
размишљало о заједничком финансирању нове
зграде при чему би друге општине учествовале својим
средствима процентуално коришћењу капацитета
Здравственог центра што данас изгледа овако:
општина Вршац 44 посто, Пландиште 11, Алибунар 14
и Бела Црква 28 посто.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 329 ,
29. СЕПТЕМБАР 1995.

ЛЕТЊА ШКОЛА ЗА
МАТЕМАТИЧАРЕ

У ОШ „Јован Стрерија Поповић“ наставнички колектив,
на челу са директором Ђуром Грбом, наставља са
опредељењем, да талентованим ученицима пруже
додатне могућности за стицање знања и овладавањем
многим способностима.
У дане бала грожђа био је приређен сусрет ученика
ове школе са дечијим песницима Миром Алечковић,
Драганом Лукић и Слободаном Станишићем, где је жива
песничка реч приближена свој деци, а нарочито младим
литерарним ствараоцима, којих у овој школи има доста.
Међу талентима су и спортисти, ради којих је основана
школа скијања и пливања коју води професор Богдан
Огризовић.

Када је реч о успешној деци већ је познато, да су на
такмичењима из математике „Стеријини „ ђаци међу
најбољима. Баш због тога у колективу су одлучили
да математичаре подстакну на постизање још бољих
резултата и основали су летњу и зимску школу математике.
Руководиоци школе су професори Иванка Галоња и
Никола Вишњић, а за време летњег и зимског распуста
настава ће бити организована у неком од одмаралишта,
где ће предавачи бити познати професори са природноматематичког факултета.

Супругом
Далиборком
Марић Шалиначки оженио сам
се 2004. Имамо ћерку Машу.
Имам срећну породицу која
ми је велика подршка у свему.
Много сати проводим у сали на
тренинзима, моја породица је
уз мене и то ми много значи.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 330, 27. ОКТОБАР 1995.

ДЕРБИ У СЛИЦИ И РЕЧИ

Једанаестог октобра, на Градском стадиону пред
рекордним бројем гледалаца одигран је локални дерби
Војвођанске лиге – исток између Радничког, водећег на
табели и Вршца, једног од најстаријих војвођанских
лигаша.

и свачега, константно смо под
стресом, боримо се за егзистенцију.
Од нас траже да седимо или стојимо
по 10, 12 сати, у неком неприродном
окружењу,
под
стресом
који
немамо где да избацимо. Јер, кад
дођемо кући, легнемо да спавамо,
једемо брзу храну, којом нас данас
бомбардују, данас људи за све траже
лакше решење. А, то су таблете за
смирење и брза храна. Све је то
сасвим погрешно и кад крене корак
по корак, то је као лавина. Човек
крене у прекомерну тежину, стрес
производи киселине и хормоне
који нападају најосетљивије органе.
Онда крећу чиреви, прескакање
срца... Све долази од стреса, а он
се избацује рекреацијом, спортом,

дружењем. Једини прави начин
да се избаци стрес јесу спорт
и рекреација! Тих сат времена
учиниће добро за ваш организам
, јер изашли сте из свакодневице,
урадили нешто добро за себе и своје
тело. Према неким статистикама, у
Србији се рекреацијом бави само
око 4 одсто становништва. То је више
него катастрофа! Раније је то било
нешто другачије, живело се некако
спорије, требало је да се људи баве
рекреацијом и спортом, а данас
то једноставно мора! Рекреација
може бити различита, не правим ја
рекламу за свој фитнес клуб! Имамо
брег, језеро, то нам је Богом дано,
али наши Вршчани, колико видим,
ни то не користе. Само се покрените!
Изабери било какву рекреацију.
Учините нешто добро за себе и
свој организам још данас. Немојте
одлагати за сутра или неки други
дан!
Јованка Ерски

У правој јужноамеричкој атмосфери, дерби је
завршен заслуженом победом фудбалера Радничког
са 4:0. Јунак меча је најбољи актер утакмице Горан
Сарајлин, стрелац сва четири гола.
„Црвени ђаволи“ су у свим елементима фудбалске
игре надвисили комшије, који за свих 90 минута нису
створили ниједну прилику за гол.
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У СУБОТУ САЈАМ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, СТАРИХ РЕЦЕПАТА, ЗАНАТА И СУВЕНИРА

„ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ“ У ХОТЕЛУ СРБИЈА

Туристичка организација Града Вршца
позива грађане да посете овогодишњу, седму
по реду изложбу празничне трпезе, домаће
радиности, сувенира и разних ђаконија у
време слава, Божића и Нове године под
називом „Празничне ђаконије“. Посебна
атракција биће такмичење славских колача
које се одржава у оквиру ове манифестације.
Сајам ђаконија је продајног карактера
и биће одржан у суботу, 10. децембра,
у великој сали Хотела Србија. Свечано
отварање заказано је за 10 часова, а врата
изложбе биће отворена до 18 сати.
На овој једнодневној манифестацији
биће изложени кулинарски специјалитети,
део празничне трпезе, домаћи колачи
прављени према рецептима наших бака,
традиционални производи од меса,
врнухска вина са овог поднебља, али и из
осталих крајева Србије. Шаролике штандове
красиће предмети домаће радиности, дело
златних руку наших домаћица, украси за
предстојеће празнике и свакојаке друге
ђаконије.
Део манифестације је и такмичење за
најлепше украшену новогодишњу јелку,
а своју креативност приказаће вршачки
основци. Најлепше јелке биће награђене, а
касније поклоњене у хуманитарне сврхе.
Као резултат добре сарадње са нашим
источним суседима, у оквиру манифестације
биће одржан и округли сто на тему „Значај
међународне сарадње Србија – Румунија“.
Из овдашње Туристичке организације
поручују да ће то бити права генерална
проба пред предстојеће новогодишње и
божићне празнике. Биће доброг залогаја и
гутљаја, али и банатских тамбураша, тако да
је провод загарантован. Улаз је слободан.
Ј.Е.

НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ВИНА И ХРАНЕ У СОМБОРУ

УСПЕШНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
ВРШЦА

На
8.
Међународном
фестивалу вина и хране,
одржаном
у
Сомбору,
3. децембра, успешно је
представљен
туристички
потенцијал Града Вршца.
Сајамску
манифестацију
посетило је више од 2.000 људи.
-Туристичка организација
Вршац је, са купиновим
вином Душана Таталовића и
Винаријом Сочански из Великог
Средишта,
промовисала
вински туризам и палету сорти
вршачког поднебља, каже
Јасна Живковић, ПР менаџер
Туристичке
организације
Града
Вршца.
Душаново
купиново вино изазвало
је
велико
интересовање
и велики број људи, који
су
посетили
Раванград,
дегустирали су купиново вино
и били одушевљени његовим
пријатним укусом и аромом.
У спортској хали Мостонга
у Сомбору представљен је
Фестивал Раванград, познат
као Вино Фест (Wine Fest), који
је окупио око стотину излагача
на овом сомборском сајму.
Била је то добра прилика да у
празничној атмосфери винари,
али и произвођачи хране,
ракије и бројни ресторани
и
угоститељски
објекти
представе своју аутентичну
понуду. Фестивал је отворен
уз звуке тамбуре, дегустацију
сјајних вина и сомборског сира,
кулена и других војвођанских
специјалитета.
-Вршац,
град
богате

Купиново
вино
Душана
Таталовића посетиоци оценили
највишим оценама

традиције
и
културе,
промовише и све већи број
породичних винарија, истиче
Живковићева. „Вински пут“
на коме се налази Вршац са
Гудурицом и још неким винским
селима, позиционирају Вршац
у друштво светски значајних
градова препознатљивих по
вину.
Уз промоцију туристичких
понуда,
у
оквиру
8.
Међународног
фестивала
вина и хране у Сомбору,
организована су стручна
предавања. Теме су биле
„Савладајте вински бонтон“
и „Перспективна аутохтона
сорта“.
Ј.Е.
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ПРВИ ФИЛОЗОФСКИ КАФЕ У ВРШЦУ

ФИЛОКАФЕ: ФИЛОЗОФИЈА ПО МЕРИ ЧОВЕКА

Када размишљамо о комплексним
стварима, нарочито ако је у питању
нешто у шта смо емотивно уплетени,
догађа се да нам се мисли замрсе. Тако
наилазимо на „ћорсокак“ у решавању
проблема. Вршачки филозофи Марија
Митрованов и Мирослав Милојевић,
и социолог Снежана Ђенић, сматрају
да могу да нам помогну у таквим
ситуацијама.
У кафе-галерији „Галеријана“ одржан је први
филокафе у Вршцу, у оргaнизацији Српског
удружења за филозофску праксу(СППА),
при Институту за филозофују и друштвену
теорију у Београду. У питању је концепт
групног интерактивног рада координатора су
учесницима, где се кроз разговор одређене
теме од животне важности за сваког појединца
логички анализирају и разјашњавају, што
омогућава
објективније
сагледавање
проблема. Међутим, већина људи има слику
о филозофији као о неважним теоријама чије
је место у дебелим књигама које никад неће
отворити и прочитати, јер од тога нема никакве
користи. Како се онда филозофија практикује?

Примена начела логике у
свакодневним животним
ситуацијама
Одговор на то питање даје нам вршчанка
Марија Митрованов, мастер филозоф и главни
координатор групе за организацију филокафеа.
- За Филозофску праксу, могло би се рећи
да се бави свим областима људског деловања.
Не бих рекла да је то егзактна наука која се
бави одређеним темама, него је више вештина.
Будући да се ја пре свега бавим аналитичком
фиилозофијом, рекла бих да филозофска пракса
представља вештину вођења разговора са
саговорницима, анализе појмова и проблема, и у
томе се састоји њена примена. Ако анализирамо
одређене ствари, онда налазимо и решења.
Лакше се носимо са животним изазовима када
их посматрамо са дистанце. Чланови Српског
удружења за филозофску праксу су углавном
филозофи и социолози, који поседују поменуте
вештине и генерално, наш задатак је да људима
пружимо такозвану филотерапију, а филокафеи
су само један огранак свега што радимо.
Иначе Српско удружење за филозофску
праксу своје услуге пружа како бизнисменима
и фирмама у решавању пословних проблема,

Први вршачки филокафе - свако свакога пажљиво слуша

тако и клијентима индивидуално. Филокафе
представља облик колективне филотерапије
за највише 15-ак учесника, а како тачно
функционише, објаснио је филозоф и мастер
кандидат Мирослав Милојевић.
– Главна осбина филокафеа је појмовна
анализа. Наиме, на сваком филокафеу, одређује
се једна тема којом се бави. Наравно, свака тема
покреће гомилу појмова који се за њу везују,
Наш посао је да људима олакшамо анализу,
и самим тим омогућимо неко разјашњење и
објективно схватање тих појмова – објашњава
један од координатора.
Зато је прва тема вршачког филокафеа била
везана за једног од дежурних криваца у нашем
друштву – средину у којој живимо. Колико
наших фрустрација потиче одавде, и зашто?
Колико су наши разлози реални?
-Тема овог, првог вршачког филокафеа је„Град
по мери човека“ – наставља вршачки филозоф Ту се јављају многи појмови – могућности, људи
у том граду, њихове жеље... Шта су жеље, шта су
потребе, шта су реалне могућности, итд... Сви
негде интуитивно осећамо шта ти појмови значе,
али практично, често им придајемо погрешна
значења. Углавном радимо на томе да наводимо
учеснике, ми постављамо питања, не желимо да
будемо ти који им говоре шта да раде или шта
су им циљеви, већ да кроз дискусију и њихове
закључке дођемо до неких главних поенти. Да
покажемо да оно што желимо да поентирамо
није нешто неразумљиво у шта покушавамо да
их убедимо, већ да су то неки проблеми које и
они сами осећају, а ми их само наводимо у том
правцу. Наводимо људе на то да проблеме из
свакодневног живота искристалишу. Ми се не
бавимо психотерапијом, тако да не улазимо
у унутрашње проблеме и осећања људи, већ
само са објективне стране помажемо људима
да боље разумеју себе и лакше комуницирају –
истиче Милојевић.

Квалитетно потрошено време је
конструктивно потрошено време

Мирослав Милојевић, вршачки филозоф

Након тросатне дискусије, троје координатора
и 11 учесника је дошло до закључка да је човек
објективно сам себи највеће ограничење, док
је средина у којој живимо само непресушан
извор за стварање често погрешних идеја о себи
и другима, које нас наводе на даље погрешне
закључке и лоше одлуке. То да оваква активност
доноси позитивну промену тачке гледишта,
сматра и Миљана Николић, матуранткиња
вршачке гимназије.

Марија Митрованов, главна координаторка филокафеа

– Провела сам се одлично, с обзиром на то да
су оваква догађања врло ретка у Вршцу. Мислим
да је филокафе одлична ствар и да би требало
сви ученици средњих школа да се активирају у
овоме и образују се. Мислим да је ово нешто што
би генерално требало да се посећује у много
већем броју – одушевљена је Миљана.
Будући да је број учесника ограничен,
потребно је пријавити се у напред и потврдити
своје учешће, а плаћа се и котизација од 500
динара, за коју учесник добија 3 пића по жељи,
док је цео локал на та три сата затворен за друге
госте.
Осим помоћи у решавању животних
проблема, учешће у филокафеу доноси и друге
користи. Првих 10 особа које се пријаве на једно
учешће добијају стручну праксу на порталу
иСербиа у области новинарства, колумнистике
или маркетинга, а након 10 учешћа, Српско
друштво за примењену филозофију додељује
потврду о доприносу филозофској пракси која
може да послужи као препорука за запослење
у многим фирмама које се баве консалтингом.
Иначе, након Београда, Вршац је први град у
којем ће се одржавати Филокафеи, и то сваког
последњег уторка у месецу, у „Галеријани“,
тако да ће Вршчани редовно имати прилику да
се упознају са благодетима филотерапије.
В. Јањић
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„ПИСАЊЕ ЈЕ ЕГЗИБИЦИЈА У ВАЗДУХУ
БЕЗ ПАДОБРАНА“

ЗОРАН С. НИКОЛИЋ:

Нови роман Зорана С. Николића,
„Смрт за понети“ (Лагуна, 2016)
бави се једном од најстаријих
књижевних тема, и обрачунава се
с њом немилосрдно, загледајући
је са свих страна и испитујући
њена многобројна лица. Смрт у
Николићевој приповести је и сан
и лудило, а само они који се са
њом храбро суоче, успевају и да је
надиграју.
Зоран С. Николић аутор је и
књига „Поверљив материјал“,
„Речено као убијено“, Оног у себи“
и „Ово наше доба“. Приредио
је књиге „Стара Приштина,
познавање града у цртежу
Радомира Паје Јанковића“ и
„Афера Пахомије“. Уредник је
„Врањских књига“.

ОН-ЛАЈН ЖИВОТ И
СМРТ
„Мрежа“ је запосела све
аспекте наших живота. Делује да
је још само смрт остала оф-лајн?
- Не бих се сасвим сложио, мада не
бих ни децидно негирао, јер нисам
у потпуности сигуран где је граница
између фантастичног и реалног,
између оф-лајн и он-лајн живота. Ако
је смрт само наличје живота, онда
би исто важило и за смрт. На срећу,
литература није у овом случају у
проблему, за њу су фантастична и
реална смрт једнаке. Захвалан сам
оној хиспаноамеричкој теорији,
односно захвалан сам што сам на
њу још у раној младости наишао,
која вели да нема фантастике, да
је реална свака замисао. Можда
очекујете да на овом месту будем
елементарнији, па да Вас не
изневерим: када се конектујемо,
када смо у он-лајн статусу, ми
комуницирамо са стварним људима,
који показују све духовне особине
као и у оф-лајн комуникацији,
добре или рђаве, само што нас
не оптерећују гестикулацијом,
мимиком, непријатним мирисом
телесних
излучевина.
Слично
је и сам мртвима, јер и са њима
општимо
само
у
духовним
релацијама. Да не буде забуне,
не мислим на спиритуалистичке
сеансе, већ на комуникацију преко
наше меморијске базе.

Ваш нови роман „Смрт за понети“
састоји се из два дела; први наликује
каквом архиву смрти извучених
из сећања вашег јунака Јанка
Клиндупа, док други уводи димензију
фантастичног када фејсбук и интернет
постану портал за комуникацију не? Прецизан одговор на Ваше питање његово најмоћније оружје јесте однос
између мртвих и живих. Који је од би гласио да се два наратива, како их према животу. Такав однос обележен је
ова два наратива прикладнији теми одређујете, стапају, да је први у функцији промишљањем и стварањем. Он је по
смрти?
накнадног, истодобно и завршног. професији онај који креира за друге, али
- Структура романа „Смрт за понети“ Опет, уколико инсистирате, на личном, и за себе, што је много теже и захтева
је део за којим сам трагао послењих терапијском плану ситуација је окренута, испуњавање много више тешких услова.
година, део који нисам
јер у мени, када не наступам
Кроз читаву вашу причу провлачи се и
поседовао да би дело било
као писац, други део има један инсект, богомољка?
завршено. Иначе, писање
„Писање је
улогу да оправда све оно из
- Богомољка је међу мојим првим
схватам
као
врхунску
првог.
дечјим, али и детињим мистичним
врхунска
креацију, а то би значило
У писању ког дела сте фасцинацијама, а њена јединственост се
да је писање егзибиција у
креација“
се осећали лагодније?
потом само потврђивала. Најпре, не знате
ваздуху без падобрана и
- О томе до сада нисам да ли је гранчица или инсект, не знате да
спремност да пристанете
размишљао... Први део ли је жива или мртва, не знате које је боје,
и на трагичан исход. Када сам рукопос садржи много детаља које добро знам, не знате да ли је са ове планете... Она
окончао, у првом накнадном читању сам па је мој постфестум приступ емотивнији. је за мене симбол неодређености,
видео извесну опасност коју одабрана Други део је у писању био као добра мистике, способност да буде оно
структура носи, али сам и био уверен да је релаксација . Дакле, прецизније, у што јој припишемо. Опет, у помној
нова и да ће помоћи тексту, да је лишена првом делу сам боље владао тематским анализи романа др Небојша Лазић је
стандардног романескног клишеа, да ће елементима,
али
је
навео речи Ендрјуа Т.
олакшати читање. Први део, као галерија други део био лагоднији,
Камингса из књиге Све о
покојника који нису мртви, јесте, у ствари, опуштенији, па је зато
симболима: „Богомољка
„О
смрти
инвентарисање менталних Јанкових и маштовитији и аутору
представља управљање,
постулата, нешто као његове тајне мисли дражи.
тако много
способност да се рукује
које никоме не износи, тек са назнакама
Смрт у првом делу
временом, разумевање
размишљамо,
а
фантастичног, са благим увођењем ваше књиге има бројна
цикличне
природе
изнадреалних елемената, који могу бити лица. Јесу ли она заправо тако мало искрено времена,
способност
гледани и као живот у сновима, али и извесна наличја живота?
да се креће између
говоримо“
као класично лудило главног јунака, а
- „Смрт је забрана“,
тренутака, способност
саму смрт можемо посматрати као нешто тако
почињем
роман.
да се остане миран
натприродно, као сан или као лудило, зар Уколико то прихватимо и односимо се и тих, као и човекове одбрамбене
тако према њој, она ће то стварно и стратегије“.
Ипак, права мука је у томе што нити један
бити, а ми ћемо бити њен роб или роб
Интересантна је и илустрација коју није у тексту утемељен. Што се тиче
оних којима смо поверили своју смрт: износите на тему разлике између државе догматских државних система, они су као
велесвештеници, идеолози, вође, гуруи и породице. Кажете да је лакше носити елементарна непогода. Земљотреси су
сваке врсте. Видите, смрт је тема о којој се са догматским системом него са штетни, али им ти лично ниси циљ, па зло
тако много размишљамо, и о својој и о саможивошћу најближих?
које нанесу лакше примимо.
туђој, а тако мало искрено говоримо, и
- Оном злу које долази из сопствене
За књигу о смрти, роман „Смрт за
зато она тако погубно делује на људе и породице нема равног. Ни
понети“
се
завршава
пре него наступи. Смрт је неважна, само приближно. Од таквог зла
н е о ч е к и в а н о
„Догматски
немој да нас спутава деценијама пре нема одбране, јер губите
оптимистично?
Или
своје еманације. Језиво је када она мрачи независно
од
исхода државни системи бисте ви рекли да је пре у
живот људима у пуној снази, када иде борбе. Заправо, немате ни
питању помирљивост него
укорак са животом. Природно је једино начина да се борите, јер су као елементарна оптимизам?
да она траје тај један секунд, да наступи је свако супротстављање
- Од прве замисли сам
непогода.
када јој је и време, да пре тога ми будемо злу већ готово зло. Један
планирао да на крају
њени власници, њени контролори, да јој мој рукопис, за који нисам
Земљотреси су Јанка убијем, али је он
се не предајемо пре времена.
сигуран да ли ће бити
лукавији од писца. Тек
штетни,
али им ти био
И зграде у вашем роману, односно у завршен у потпуности,
сам у последњој трећини
Јанковој свести, имају различита лица: управо има ту тему, а
лично ниси циљ, схватио да је припремио
смеју се, плачу, спавају... После кажете свог јунака сам опремио
све да ме надживи, да
да је једна од три основне људске снагом да мало трпи, да па зло које нанесу је немогуће да га видим
тежње да изгради сопствени дом по мало ствара одступницу,
Јесам га ја створио
лакше примимо“ мртвог.
својој мери. Је ли и тај порив само да буде умерено лукав,
и поставио да се бори
покушај да се на неки начин осмисли али не притом и зао, јер је
са смрћу, али је био
живот, а са њим и једина стварна лукавство рђава особина, да прикупља успешнији но што сам очекивао. Када сам
коначност?
снагу за удаљавање са планете зване схватио све ово, морао сам да направим
- Добро сте приметили. Архитекта породица и да затим прибегне стварању дводневну станку у писању, што није
Јанко води своју кључну борбу у првом своје породице у свом свету, при чему ће мало, јер сам свакодневно само то писао
делу, он се ту формира као јака особа, а већ знати шта све не треба да чини, али месец и по дана, да му се дивим и да му
коначни обрачун у роману је унапред ће имати недоумице шта треба чинити. олакшам муке са задртим писцем.
решен у његову корист. Наравно, његово Проблем у рукопису је исход, јер нисам
Т.С.
оружје није само суочавање са смрћу, сигуран који од неколико да одаберем...

КУЛТУРА
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КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ СА ЈЕЛЕНОМ ЛЕНГОЛД

„ИЗАБЕРИ ЈЕДНО МЕСТО“

Прошле среде у „Салону
код Порте“ Удружење „Тачка
сусретања“ организовало је
сурет са књижевницом Јеленом
Ленголд. Поред ауторке, на
књижевној вечери под називом
„Изабери једно место“ говорио
је и Милета Аћимовић-Ивков,
књижевни критичар.
- Јелена Ленголд је своју књигу
изабраних песама „Изабери
једно место“ сачинила тако да
читалац може да прати развој
њене нарочите осећајности,
од
извесних
виталистичкооптимистичних,
типично
младалачких имресија до јасних
увида о суштини живота и
природи човековог света који
се у меланхоличној интонацији и
са извесним молским тоновима
мењају и усмеравају ка јасној
спознаји да живот није цветни
врт нити бајка – рекао је Милета
Аћимовић-Ивков.
Иако
истиче
да
њено
стваралаштво подразумева и
естетику обичног, свакодневног,
ауторка напомиње да оно махом
извире
из
најразличитијих

необичности, несвакидашњости
са којима се човек среће.
-Ауторову
инспирацију
представља сам живот, а
нарочито чудо међуљудских
односа и све оне ивичне и
граничне ситуације у којима се
човек може наћи – наглашава
Јелена Ленголд.
Јелена Ленголд је рођена
1959. У Крушевцу. До сада је
објавила дванаест књига, шест
збирки поезије, пет књига прича
и један роман. Заступљена је у

многим антологијама поезије и
прича, а књиге су јој преведене
и објављене на више страних
језика. За књигу песама „Сличице
из
живота
капелмајстора“
добила је награду „Ђура Јакшић“.
За збирку прича „Вашарски
мађионичар“ добила је награде
„Биљана Јовановић“, „Женско
перо“, „Златни хит либер“ и
Награду ЕУ за књижевност. За
књигу песама „Бунар тешких
речи“
добила
је
награду
„Јефимијин вез“.
Т.С.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ

ВРШАЦ ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ

Прошћог четвртка, у Градској
библиотеци
је
одржано
предавање
„Вршац
под
османском влашћу и период
ослобођења“, у организацији
Центра за банатске студије,
Удружења љубитеља старине
„Феликс Милекер“ и Градске
библиотеке. Оно се надовезује
на предходно предавање у
библиотеци „Вршац у средњем
веку“, одржано крајем октобра,
када су откривене многе мало
познате информације о повести
нашег града, и разбијени неки
од омиљених митова. Овога пута,
професор др Александар Крстић,
научни сарадник Историјског
института у Београду, изложио
је информације које је сакупио
из турских дефтера и путописа,
које дају детаљну слику града из
перспективе Османлија. Након
тога, професор Невен Даничић,
модератор предавања испред
ЦБС, говорио је о околностима
непосредно пре истеривања
Турака из јужног Баната од
стране принца Еугена Савојског,
војсковође
Аустријског
царства, самом току тог рата
и променама које је доживео
Вршац доспевањем у окриље
Хабзбуршке монархије.
„После османског освојања
подручја
данашњег
Баната
1552. године, „варош Шемлик,
друго име Вршац“, постала је
седиште истоимене нахије у
новоформираном Темишварском
санџаку. Уместо старе камене
тврђаве на Вршачком брегу, која
је изгубила војни значај и убрзо
остала без посаде, Турци су у
Вршцу подигли четвороугаону
паланку од земљаних бедма и
палисада. Ова паланка налазила
се на обали Малог вршачког рита
(на простору Чукур мале), а њена

VIN

PING

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
сврха је пре свега била да штити
варош и пут који је повезивао
скелу на Дунаву код Харама
(Банатске Паланке) и Темишвар
од напада хајдука и разбојника.
Као и друга градска насеља која
су доспела под турску власт,
и Вршац је постепено добијао
оријентални карактер, са урбаном
инфраструктуром уобичајеном
за градове у Османском царству.
Ипак, у случају Вршца овај процес
текао је споро, током више
деценија, а у вароши је током
читаве друге половине 16. века
живео велики број хришћанских,
претежно српских породица. У
периоду од 1554. до 1579. године,
пописи Темишварског санџака
бележе
значајно
повећање
становништва у Вршцу, са 50 на
130 кућа“, каже у свом сижеу др
Александар Крстић.
Крстић даље говори о
устанцима на овим просторима
крајем 16. века, али и развитку
Вршца у овом периоду.
„Слику о урбаном развитку
Вршца у другој половини 17. века
пружа турски путописац Евлија
Челебија, који је боравио у овом
граду 1665. године. Он сведочи
да је тврђава на Брегу напуштена,
и да се испод ње простиру

бројни виногради. Затим описује
паланку и варош, помиње џамију
у чаршији и два месџида (мање
исламске богомоље) у махалама.
Према Евлији, у Вршцу је у то
време било 300 приземних и
једноспратних кућа, окружених
баштама и виноградима. У вароши
су постојали једна дервишка
текија, исламска средња школа
(медреса) и две основне школе,
један хамам, два хана и 110
дућана. Становници су, према
Евлији, богати трговци, место
има добру климу, укусно грожђе
али лошу пијаћу воду. Иако су
током Бечког рата (1683–1699)
у више наврата вођене аустотурске борбе на подручју Баната,
према одредбама Карловачког
мира Банат и Вршац су остали у
границама Османског царства
све до коначног ослобођења
1716. године“, закључује Крстић.
Након предавања, директорка
библиотеке Даринка Михајловић
је др Александру Крстићу
поклонила
публикацију
у
издању Градске библиотеке под
називом „Карте Баната“, која
ће представљати допринос за
његова даља истраживања.
В.Јањић

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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Чланови Удружења “Феликс
Милекер”
на
занимљив
начин оживели су вршачку
прошлост.
Величанствене
фотографије
вршачких
мајстора фотообјектива које
су овековечиле Вршац на
крају 20. века, постале су део
садашњег времена захваљујући
креативности чланова овог

Удружења љубитеља старина.
Изложбу „Вршац некад и сад“
премијерно су видели посетиоци
Градске библиотеке у оквиру
овогодишње Ноћи музеја, а за
све који нису били у прилици
да то учине, Удружење „Феликс
Милекер“ омогућило је овај
врхунски уметнички угођај на
страницама „Вршачке куле“.

Данас Зелена пијаца, некада Мала пијаца испред хотела Барош,
5. децембар 1958. године

Део улице Вука Караџића између ул. Жарка Зрењанина и Стеријине.
Средином прошлог века је у овом делу, у истом реду било чак 5 месара
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УДРУЖЕЊЕ „ФЕЛИКС МИЛЕКЕР“ ОЖИВЉАВА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ГРАДА

.Дани бербе грожђа, 19. септембар 1971. године

Испраћај штафете, 22. мај 1964. године

ВРША

Део Дворске улице, уз Епархијски двор, пр

Изглед бивше кафане Сунце у ул. Анђе Ран
1964. године

Почетак ул. 29. новембра, пренос олимпијске бакље, 17. август 1972.
Полагање плиноводних цеви у ул. Жарка Зрењанина, 4. септембар 1959. Рушење зграде на углу Обилићеве и 29
године
године
године
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А

АЦ НЕКАД И САД

ред рушење, 1956. године

Део старе зграде некадашњег Градског биоскопа пред рушење, 24. март
1966. године. Данас је на овом месту тзв. Мајмунско острво

нковић пре рушења, 21. април

9. новембра, 25. април 1968.

Кућа на углу Жарка Зрењанина и Немањине, 26. октобар 1960. године

Улаз у некадашње католичко гробље, срушено 60-их година прошлог
века

Изградња водовода у улици Вука Караџића, 22. август 1962. године

Стара Србија
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ПЕТАК • 9. децембар 2016.

ВРШАЧКА КУЛА

1515

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •9. децембар 2016.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
Продајем кућу 20 м2, у
Белој Цркви, или мењам за стан
40 м3 Београд, кућа има плац
10 ари и добро је опремљена.
Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28 м2.
Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу са локалом,
120 м2, (мушки и женски wc,
кухиња, две терасе) плац,
башта на брегу, асфалтни пут,
код цркве Св. Теодора , кућа
је на спрат са четворособним
станом. Продајем кућу у
Војводинцима са великим
плацом. Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају у
Призренској 55, цена 55.000
евра. Тел. 062/889-24-67.
Продајем стан 58,46 м2,
први спрат, центар, погодан
и за пословни простор. Цена
40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем
локал 135 м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан
у центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара Тел.
064/459-68-04 или 210-16-40.
Продајем јако повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража,
шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода , плин,
башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 или 063/70-14481.
На продају дворишни
стан у Другог октобра 13. Тел.
065/542-20-82.
Продајем кућу у Павлишу,
ул. Жарка Зрењанина. Тел.
060/034-35-33.
Мењам кућу са две
стамбене целине за двособан

стан, може и продаје, В.
Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан
стан од 64м2 у улици
Вука Караџића 4, цг, тел,
кабловска,
комплетно
реновиран (све ново). Тел.
066/51-48-254.
На продају савршена
кућа, спратна, на плацу
650м2 са виноградом.
Хитно и повољно. Тел.
0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву,
строги центар, двособни
стан 56 м2, цг, код старе
поште /Радова зграда). Тел.
063/8008-243 и 013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ
Богдана, Повољно. Тел. 013/
28-32-563.
На продају реновирани
дворишни
станови
(двособан + гарсоњера).
Изузетна локација, погодно
за пословни простор. Тел.
061/71-39-82.
Продајем плац на
Сребрном језеру, површина
5,01 ар, власник. Тел.
064/96-64-709 и 069/211-9565.
На продају кућа на
Гудуричком путу или
замена за стан или мању
кућу у Вршцу или Панчеву.
Тел. 064/168-58-94.
Хитно на продају кућа.
Тел. 069/512-12-04.
На продају кућа од 120
м2 на 14 ари плаца, струја,
вода, плин, телефон. Вреди
погледати. Нови Козјак.
Идеално за пензионере. Без
улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам
за стан кућу од 240 м2, са
поткровљем, гаражом od
30 m2, на плацу од 1000
м2, у Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.
На продају приземна
кућа од око 80 м2, на плацу
од око 5 ари, ул. Живе
Јовановића 13 у Вршцу.
Хитно. Тел. 064/248-76-91 и
013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2
Улица Светозара Милетића
2 (код школе „Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан
стан 43 м2, приземље,
у Вршцу, ул. Архитекта
Брашована
8 (код
Железничке станице и
Пољопривредне
школе)
Звати од 21 до 22.30 сати на
тел. 805-095
Број
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На продају кућа у
Павлишу са великим
плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем
трособан
стан у центру Алибунара.
Тел. 064/15-11-983.
Продајем новију кућу
у Вршцу, сређена, ПВЦ
столарија,
комплетна
инфраструктура.
Могућност исплате у
ратама. Тел. 060/66-07-901.
На продају кућа у
Избишту, нова градња,
приземље и спрат 100 м²,
плац са баштом 18 ари. Тел.
064/456-01-05.
Продајем
кућу
у
Гундулићевој 31, Вршац.
Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну
кућу у Вршцу, 5,4 ара плаца
, ул. Јанка Катића 9, струја,
вода, плин, башта. Веома
повољно. Тел. 061/65-65933 и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89.
Једнособан. Тел. 064/42954-83.
На продају сређена
кућа од 100 квадрата у
близини центра града. У ул.
Николе Тесле 49. Тел. 807322 и 064/27-17-446.
Кућа на продају, на
плацу од 500 м2, стан 90
м2, гаража, подрум 50м2,
у Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја, телефон, централно
грејање. Цена 45.000 еура.
Тел. 064/12-46-099 и 060/4456-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 м2, дупчекс,
ужи део града, намештен,
укњижен, паркинг. Може и
замена за стан у Београду.
Хитно. Тел. 064/154-18-11.
Кућа на продају у 2.
октобра 83, површина
800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у
Вршцу за једнособан стан у
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.
На продају реновирани
дворишни
станови
(двособан плус гарсоњера),
ул. Жарка Зрењанина,
Вршац. Изузетна локација
погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-3982.
На
продају
кућа
са окућницом 100м2 и
великом баштом 1700 м2
у Уљми. Тел. 064/87-13-470.
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем кућу за
рушење на лепом месту,
мањи плац, струја, вода,
плин,
канализација.
Повољно. Тел. 064/35-12026.
У Избишту продајме
кућу,
новија
градња
(приземље и спрат)100
м2, 18 ари плац, башта и
помоћни објекти, вода,
струја. Тел. 064/456-01-05.
Продајем једнособан
стан у Никите Толстоја
1. Приземље. Цена по
договору. Тел. 893-116 и
063/85-73-135
У Избишту кућа на
продају, нова градња,
приземље плус спрат
100м2, плац 18 ари са
помоћним зградама и
баштом. Тел. 064456-01-05.
Продајем стан 31
м2,строги центар града, код
Владикиног двора, Данила
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах
усељива
без
улагања. Тел. 064/18-65244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу
града, поред асфалтног
пута за Румунију. Тел.
064/124-75-57 и 013/807816.
На продају сређена
кућа у Улици Николе Тесле
49. Кућа има 100 квадрата,
такође
има
сређено
двориште са 2 помоћне
просторије. Цена 38.000
евра. Тел. 064/27-17-446.
Продајем кућу са
окућницом у Избишту,
Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5
ланца
земље потез Кевериш,
удара у асфалтни пут
Вршац-Влајковац.
Тел.
062/511-751.
Продајем
кућу
у
Маргитском
насељу,
изграђена на плацу од 335
м2. Кућа је новије градње,
ПВЦ столарија, централно
грејање, паркети, гаража
за 2 аута. Могућа замена
за стан са доплатом. Тел.
060/660-79-01.
Продајем кућу нова
градња, приземље и спрат
100м2, плац са баштом 18
ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2
у центру (код Вука Караџић
школе) ул. Светозара
Милетића 2. Тел. 062/282112 или 069/417-28-49.
Продајем кућу са
помоћним објектима (око
110м2) воћњаком, баштом
и
пољопривредним
земљиштем
све
укупно 5807м2. Кућа је
легализована,
(дневни
боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом
и поткровље) вода, струја
и канализац. Има пољски
wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици
2. Октобра 83. Тел. 064/51089-06.
Продајем стан 55м2,
ул. Феликса Милекера
20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-

97-49.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан з а издавање
опремљен,
клима,
кабловска, интернет, веш
машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-7424.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у ул.
Пашићев трг 5. Тел. 064/26779-76.
Издајем
кућу
у
Бихаћкој,
близу
Миленијума. Тел. 065/88599-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77.
Тел. 063/894-91-63
Издајем
намештен
једнособан
стан
у
Првомајској бр. 77.Тел. 837513 и 062/160-35-25.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске
поред Владичанског двора.
Тел. 064/51-52-245.
За
издавање
једнособан
намештен
стан(соба,
кухиња,
купатило), нова градња,
у
дворишту
Филипа
Вишњића 31, Вршац. Тел.
064/429-06-14.
Запосленој
девојци
потребна сређена или
полунамештена кућа за
становање у замену за
одржавање. Тел. 064/38-92738.
Издајем стан у града
за студенткиње (ученице).
Посебан улаз, одвојене
комуналије и цг.Тел. 838702 и 063/789-10-14.
Издајем
собе
ученицима (намештене),
собе се налазе на 5 мин. Од
центра, Улица Црног Јована
18. Бесплатан интернет и
кабловска. Засебан улаз и
комуналије. Тел. 065/23893-83.
Издајем стан у центру
Вршца за студенткиње
или ученице. Засебан улаз,
одвојене
комуналије,
централно грејање.
Тел:
013/838-702,
063/789-1014
Издајем
намештен
трособан стан са два
купатила у Хемограду.
Погодан за породицу
или две три девојке. Тел.
013/836-847 и 063/782-3526.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/81485-71.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру ул.
Анђе Ранковић (централно
грејање,
кабловска,
интернет). Тел. 060/350-3060.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске
цркве, санитарни чвор,
клима, фиксни телефон,
засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу.
Звати после 17 сати.
Тел.834-975.
Запосленој
девојци

потребна
кућа
за
становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101623.
Издајем собе – лежаје
за
раднике
(самце),
употреба купатила. Тел.
063/551-403.
И з д а ј е м
полунамештену гарсоњеру
на Тргу Андрије Лукића. Тел.
060/335-11-72.
Издајем ненамештен
једноипособан стан (48м2)
на првом спрату, зграда
преко пута Педагошке
академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издајем
стан
у
Београду. Тел. 061/294-1161
Издајем
намештен
трособан стан у Првомајској
77 и једнособан намештен
стан. Тел. 837-513, 062/16035-25 и 063/877-99-85.
Издајем
намештену
гарсоњеру у центру Вршца.
Тел. 064/337-23-68.
Издајем намештен стан
51 м2 на Новом Београду,
може и за студенте. Тел.
064/ 51-52-245.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена,
има климу, кабловску,
плин. Бихаћка 81 а.
Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
намештену
гарсоњеру
у
центру
Београда. Тел. 013/834-324
и 063/77-31-585.
Издајем двособан стан
65 квадрата, у кући,у улици
Јанка Халабуре, изнад
Миленијума. Први спрат,
посебан улаз, потпуно
намештен,
централно
грејање (одвојен плински
котао), одвојена струја
и комуналије, телефон,
клима, Д3 кабловска,
интернет, веш и судо
машина. Одмах усељиво.
065 3347 305
Издајем
гарсоњеру
у Панчеву, намештену,
центар, за једну особу или
млађи пар. Тел. 061/195-4291.
Издајем
једнособан
стан, Вршац, Призренска
39. Тел. 834-678 и 063/86-88049.

РАЗНО

Продајем
плинске
бојлере, пећи, шпорете и
делове за исте, може са
уградњом и без. Тел. 064/35120-32.
Услужно
вршим
култивирање мањих башта
у Вршцу и околини. Долазим
на вашу адресу. Тел. 063/8321772.
У Алибунару на продају
половна бела техника,
електрични штедњак, тв у
боји. Тел. 064/459-68-04.
Продајем
класичну
гитару одличног звука.Тел.
21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
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са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска, нова, само глава,
очувана. Тел. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ
ЦЗ-7,62
,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло
дно. (фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер
– дефлектор за кров аутомобила
за лакшу вучу ауто приколице и
мању портрошњу горива. Цена 30
евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од Ауди-а
100, са електро инсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца мотора
(„бубрега“)и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“PX 200.
Цена 200 евра. Тел. 064/123-1756.
Радио би поправку плинских
бојлера, шпорета, пећи и решоа.
Тел. 063/482-418 и 2101-623.
Продајем кауч, фотељу, лежај
и сточић за дневни боравак. Тел.
837-637 и 064/915-88-35.
На продају комода за ципеле
(може и као ормарић), сточић
дрвени (собни), оградицу за бебе,
фрижидер, сто трпезаријски
са шест столица, две фотеље,
тросед, сет (3 комада) стаклених
сточића, врата дрвена, пластичну
бурад. Тел. 833-806 и 069/129-5312.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2. Превоз
на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте од
склопки изгореле. Тел. 060/35862-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима
и средњошколцима, такође

услужно радим припрему за
штампу, дизајн, прелом. Тел.
069/62-66-99 и 063/742-20-13.
Пензионер,
ситуиран,
живи сам, жели да упозна
жену до 60 година старости
ради брака. Тел. 064/48-77098.
Продајем радио станицу
ТОКАЦ-АЛИНКО-ВТДВМ. Тел.
013-21-01-623 и 063/482-418.
Купујем
електрични
шпорет, кухињски сто и
орман. Тел.063/733-92-47.
На продају 2,5 лканца
земље потез Кевериш, удара
на асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Радила би и чувала
старије особе. Тел. 064/31344-64.
Помагала бих породици
или старијој особи у кућним
пословима, може и чување
деце. Тел. 063/159-14-48.
Продајем четворо врата
са стаклима,од џете, годиште
1988. Тел. 060/0330-746.
Продајем:
дрвене
жалузине за прозоре и
балконска
врата,
ауто
приколицу и кукуза „заставу

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
101“, метални светларник са
орнамент стаклима, бојлер
„горење“ од 10л, два фото
апарата полароид, нов
дрвени прозор са пластичном
ролетном и машину за
центрифугирање веша. Тел.
061-187- 89-30.
Купио бих казан за
печење ракије, пожељно
широк аплитак, може и са
нагорелим ложиштем. Тел.
064/254-95-95.
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита на
Гете институту. Тел. 013/853783.
На продају 12 ланаца
земље прве класе, и велики
воћњак са викенд кућом,
све у једном комплексу. Тел.
066/36-34-36 Договор.
Продајем
шиваћу
машину
„Багат
–
Јадранка“кабинет,
ножни
погон, мало коришћена,
добро очувана. Тел. 013/806-

527.

Продајем плац 13,50 ари
на Тари, на малом језеру,
село Заовине. Тел. 063/384430.
Продајем тросед на
развлачење у француски
лежај, мању троделну
витрину са гардеробним
орманом, више врста
фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола
струја пола плин. Тел.
063/482-418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна
лепо сређена кућа или већи
стан. Могућ сваки договор.
Тел. 066/36-34-36.
Озбиљна
жена
54
год.
образована,
културна, вредна, радна,
запослена, чувала би децу
у поподневним сатима.
Могућ сваки договор. Имам
искуство у чувању деце. Тел.
066/36-34-36.
Мушкарац, пензионер,
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму.
Тел. 062/158-44-39.
Купујем замрзивач и
шпорет „Смедеревац“ на
дрва. Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш
машине
„Горење“
и
„Индесит“ потпуно исправне,
у одличном стању и машина
за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем
старе
неисправне плинске бојлере
за делове. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Продајем котао за
централно грејање 24 kW,
плински, нов, некоришћен.
Тел: 061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.
Тел: 061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора
и женски бицикл. Веома
повољно. Тел. 061/60-496-46.
Вршим
услужно
машинско млевење воћа
дуње и јабуке. Тел. 063/1121-270.
Продајем два половна
замрзивача,
исправна.
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем шатор за
камповање. Повољно. Тел.
826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна
шестокрилна врата од пуног
дрвета. Димензије 285х380
цм. Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и
служила старије особе. Тел.
065/542-20-82.
Дајем часове енглеског,
преводим са енглеског,

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 23. do 29. новембра на територији Града Вршца
преминуло је 11 лица:
Емилија Пуја (1962), Ковиљка Мијошков(1947), Бранислава
Петровић (1957), Јелена Јосифидис (1926), Снежа а Милићевић (1959),
Зоран Тодоров (1953), Марија Ковач (1934), Мики Стојков (1957), Јово
Аћимовић (1951), Госпава Питра (1949), Милица Фишаков (1929).

услужно радим дизајн и
припрему за штампу, израђујем
слике, графике и др. Уметничка
дела, продајем гардеробу 55кг на
више! Тел. 069/62-66-99 ; 063/7422-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем
да
тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005.
Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању.
Врло повољно. Тел,. 064/429-0614.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне
13 од опел корсе, електрични
шпорет са четири рингле. Тел.
064/665-88-04 и 832-027.
Продајем скенер А4 формата
без кабла и пуњача и један ЦД
плејер. Цена по договору. Хитно и
повољно. Тел. 069/266-99, 063/7422-013 и 013/835-129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга
једнобразни и двобразни. Тел.
062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла
дрвене прозоре са пластичним
ролетнама, добро очувани. Цена
35 €. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан
за ракију од 100 литара (свега 7
казана печено), казан је плитак а
широк са комплетним додацима.
Тел. 064/477-28-40 и 069/ 290-6953.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W,
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/3355-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/80316-06.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач
и табакерка у одличном стању.
Цена 450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/39062-76.
Продајем
абрихтер
монофазни са круњачем и
прекрупачем у склопу. Тел. 826266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица
за мотор или бицикл. Тел. 826266.
Продајем половна бурад од
120 и 200 л, коришћена за комину.
Тел. 826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус,
алоја, јапанско дрво. Повољно.
Тел. 826-266.

Вршим услужно поправку
плинских пећи, шпорета,
бојлера,
решоа.
Врло
повољно. Дајем и гаранцију.
Тел. 2101-623 063/482-418.
Продајем две нове пећи
на чврсто гориво, половни
двокрилни и трокрилни
прозор
са
ролетнама,
половна трпезариска врата,
мерач притиска и нов радио
касетофон. Тел. 064/390-6276.
Продајем три дрвена
двокрилна прозора. Тел. 893116 и 063/85-73-135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин .
комад. Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре
за купус од 120 л. коришћено
једну сезону. Цена 600 дин.
Тел. 013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг
и навише. Продајем половне
дрвене прозоре, дупло
стакло, добро очувани. Тел.
063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију
од трешње и брескве. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем краве и телад.
Тел. 064/11-953-84 и 013/416182.
Продајем
фрижидер,
електрични шпорет, регал,
сто за телевизор, мали прозор
са шалоном, кревет за једну
особу без мадраца, витрину
за књигедве дводелне
судопере. Тел. 061/18-44-316.
На продају плински бојлер
ДДГ, замрзивач „Ободин“ и
фрижифдер „Ободин“. Тел.
063/187-16-73 и 807-793.
На продају моторна
тестера „Долман“ исправна,
краљица пећ, плински сат и
редуктор, бутан боца од 5 кг
и 3кг, патике кожне број 44,
бунда крзнена женска број
42, јакну женску кожну број
44. Тел. 064/168-58-94.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
замрзивач
сандучар 400л. исправан. Тел.
064/18-65-244.
Продајем дуван резани
од 0,5 и 1 кг, цена 1500 дин
килограм., у Малом Жаму.
Доносим на адресу Тел.
061/307-92-43. Звати после
10 х.
На
продају
мало
коришћени ручни циркулар
„Макита“
(4.000
дин.),
Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“
Bosch (3.500 дин.). Све заједно
10.000 дин. Тел. 061/88-24988.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418
и 013/21-01-623.
На
продају
малокалибарске
пушка,
круњач и прекрупач на
струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар
за сечење дрва, дасака и
летви до 12 цм.), 6 комади
буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од
30 и 50 литара, детелину у
количини од 500 снопова по
5 кг, пластичну бурад од 50
литара (6 комада), пиротски

ћилим нов велики, спортски
бицикл. Тел. 064/47728-40 и
069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор
„Лабин
прогрес“ 14 кс. Тел. 061/11256-98.
Продајем фелне за опел
астру, фелне су оригиналне
челичне, опелове ЕТ 39,14Р
у одличном стању, 3 комада
са старијим гумама. Тел.
064/130-84-90.
Продајем замрзивач са
фиокама, два ТВ сточића.
Тел. 061/18-44-316.
Продајем
Дормео
душек мемори силвер нов.
Трпезариски сто и шест
столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам
мање баште и трављаке
мото култиватором. Вршац
и околина. Цена договор.
Повољно. Тел. 063/83-21-772.
Продајем пет коза и јарца
у Малом Жаму и заклане
патке. Тражити Валентина,
ЈНА13. Тел. 063/830-16-43.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу
и југо, роштиљ на струју, ТВ
„Филипс“, ауто куку, Бутан
боцу 3 кг, кожне патике 43.
Тел. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна, оштрач-тоцило
електрично,
кабинет
машина „Јадранка“-шиваћа.
Тел.060-020-83-43.
Продајем
лап топ
„Тошиба“ сателит- Ц75Д-а,
17 инча, са ласерским
штампачем идва тучана
радијатора са по двадесет
ребара. Тел. 063/862-97-49.
Продајем
замрзивач
сандучардрвени регал са
столом, шиваћу машину
„Багат“ и вунени тепих. Тел.
064/18-65-244.
Средовечном мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата
по договору. Тел. 066/939-2549.

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем
скутер
piaggio Hexagon 180 m 20,
веома очуван, у одличном
стању, 2005, гаражиран,
црвене боје, аутоматски
мењач, регистрован, мало
прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за
седиште, аларм, церада.
Хитно. 650 €. Тел. 064/51050-66
.Продајем
трактор
ИМТ 539, произведен 1994.
године, први власник,
солидно
стање.
Тел.
063/749-65-23.
Продајем аутомобил
ЛАДА 110, 1500 кубика,
2003. годиште, прешла
109. 000 км. Први власник,
могућ
договор.
Тел.
064/819-9260
На
продају
југо
корал60. Цена по договору.
Тел. 060/555-15-67.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

18 ВРШАЧКА КУЛА
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НОВОГОДИШЊА ПРАЗНОВЕРЈА ШИРОМ СВЕТА

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Плазма Плазмастичарница, Група
аутора

2. Шпијунка, Пауло Коељо
3. Марта Смарт и вашар загонетки,
Урош Петровић
4. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан
5. Шангајска принцеза, Данјан Чен

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Марта Смарт и вашар загонетки,
Урош Петровић

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз
Пишон
4. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Елементал – Опет је киша
2. Хај фајв – Мама напокон сам успио
3. Ај кју – Најбоља
4. Артан Лили – Само ја
5. Стреј дог – Авеј

ЛУДЕ ИДЕЈЕ О
НАЈЛУЂОЈ НОЋИ

Широм света постоје разноразна
празноверја ,нарочито када дође „најлуђа“
ноћ.Тада људи раде разне ствари не би ли
им наредна година била успешна, богата и
срећна.
Данци на новогодишњу ноћ разбијају
тањире пред улазним вратима. Тањири
означавају пријатеље, односно, што их је
више разбијених, биће више пријатеља
у животу. Стога Данци током целе године
скупљају старе тањире за новогодишњу
ноћ.
У Јапану се цели децембар користи за
планирање прославе Нове године. Сматра
се да се свима све мора опростити како
бисмо у нову годину ушли чисте душе.
Последњег дана у години, 31. децембра,
звона будистичких храмова звоне 108 пута
јер се верује да се тако тера 108 људских
слабости.
У Грчкој је Нова година уједно и Дан
Светог Василија. Тада се пече колач светог
Василија у који се ставља новчић.Ко
пронађе новчић, биће срећан у надолазећој
години. Такође, свети Василије је попут
светог Николе – пуни чарапе поклонима.
На Куби верују да за дочек Нове године
треба појести чак 12 грејпфрута, а последњи
кад поноћ откуца. Ово воће симболизује
12 месеци и сваки поједеначни грејпфрут
значи срећу у једном месецу.
У Кини се дом кити црвеним украсима, а
сви ножеви се уклањају из куће на 24 сата, јер
се нико не жели повредити у новогодишњој
ноћи с обзиром да би то значило несрећу
током целе нове године.
На Филипинима у поноћ сто мора бити
пун хране због среће и благостања у новој
години.
На Тибету се организује новогодишњи
мимоход који траје чак четири дана.
У Латинској Америци верује се да се у
поноћ мора променити доњи веш, односно
обући онај жуте боје. У Венецуели се чак
нов, жут веш мора обући наопачке кад
откуца поноћ! За срећу у новој години!
У Аустрији је за новогодишњи ручак
обавезно печено прасе, као симбол среће и
благостања. За десерт је обавезан сладолед
од ментола сложен у облику детелине са
четири листа.
У Холандији се за Нову годину пеку и једу
крофне. Верује се да ово доноси срећу.
У неким градовима Колумбије породица
симболично слави одлазак старе и долазак
нове године, забављајући се с лутком.
Велика мушка лутка представља стару
годину, а породица је обмотава у различите
материјале и на крају, тачно у поноћ, запали.
Сицилијански обичај каже да ће срећа
у новој години доћи онима који на Нову

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

DOO

KeramikA
годину једу лазање, но несрећа следи свима
који на тај дан једу макароне или било коју
другу тестенину осим лазања.
У Шпанији, када откуца поноћ, треба
појести 12 бобица грожђа по једну за срећу
у сваком месецу у години.
Не зна се тачно када су људи почели да
славе Нову годину, али ипак постоје записи
да се весело дочекивала у Вавилону још пре
4.000 година. Славље је тада трајало чак 11
дана. Стари Римљани су дуго славили Нову
годину у марту, мада се код њих са сваким
новим владаром мењао и календар, па се и
прослава померала. Индијанско племе Црек
је брало кукуруз у августу јер се то сматрало
крајем једне и почетком друге године.
Ирокези су у нову годину улазили у јануару,
фебруару и марту плешући и стварајући
буку. Веровало се да плесом терају демоне.
Осим тога, Ирокези су се на тим прославама
и исповедали.
Данас се широм света верује да Нову
годину треба дочекати у црвеном доњем
вешу и обавезно је прво честитати особи
супротног пола, како бисте имали среће у
љубави током наредне године. Верује се
такође да пуно буке тера зле духове и да се
током дочека ништа, па ни мрвице са стола,
не сме изнети из куће, јер то значи да у новој
години неће бити новца.
Када се отвара шампањац, поставите
се да вас погоди чеп! Наиме, верује се да у
том случају следи одлична година. А ако
вам то не пође за руком, онда се побрините
да барем попијете последњи гутљај из
боце, јер вас и у том случају очекује срећна
година, каже празноверје.
Извор: zanimljivostidana.com

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

„УХВАТИ ЗВЕЗДУ ПАДАЛИЦУ“ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА Enološka
stanica
Vršac
ОСВОЈИТЕ КЊИГУ

У оквиру сабраних дела
Драгослава Михаиловића, највећег
живог српског писца и великана
српске
књижевности
друге
половине XX века, Лагуна објављује
збирку приповедака„Ухвати звезду
падалицу“. Приповетка „Четрдесет
и три године“ први пут се налази
пред читаоцима.
„У романима и приповеткама
Драгослава Михаиловића до
узвишености,
до
трагичног
осећања живота долази се
сасвим природно, не навођењем
априорних
аргумената
изузетности, него описом и
драматизацијом обичног, самог,
готово
анонимног
људског
постојања које у приповедном
чину добија смисао, општу важност
и изузетну уметничку вредност.“
Михајло Пантић

„У
књижевности
постоји
нешто што је универзално, што
можемо означити као скуп свих
начина на које се може сликати
људска судбина, сложен скуп
којег посредује традиција у коју се
уписује сваки истински значајан

писац. Драгослав Михаиловић се
у ту традицију укључује и постаје
њен важан део.“ Радивоје Микић
Драгослав Михаиловић је
српски књижевник, редовни
члан САНУ, добитник многих
књижевних награда и признања,
чија су дела превођена на
више европских језика. Рођен у
Ћуприји, студирао југословенску
књижевност и српскохрватски
језик на Филозофском факултету
у Београду. Са двадесет година је
био ухапшен и послат на Голи оток.
Изабрана дела су му штампана два
пута. Живи у Београду.
Књигу„Ухвати
звезду
падалицу“можете пронаћи од
21. новембра у свим књижарама
Делфи, Лагуниним клубовима
читалаца, онлине књижари www.
delfi.rs и на сајту www.laguna.rs.

КУЛА И
НАГРАЂУЈУ

ЛАГУНА

ВАС

„УХВАТИ ЗВЕЗДУ
ПАДАЛИЦУ“

Вршачка кула и Издавачка
кућа Лагуна награђују књигом
„Ухвати звезду падалицу“ аутора
Драгослава
Михаиловића,
прва два читаоца која се јаве
на и-мејл адресу citajmokulu@
gmail.com. Потребно је да у
и-мејлу наведете своје личне
податке, а редакција ће најбрже
читаоце контактирати поводом
преузимања награде.

Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ВРШАЧКА КУЛА
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20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 304, 20. АВГУСТ 1993.

ЗАДУЖБИНА ВРШЧАНА
НЕВЕСИЊУ
Једну вредну иницијативу, у току прославе Видовдана

у Темишвару, покренули су проф. др Лазар Зуковић,
министар за културу, просвету и образовање у Влади
Републике Српске, и Драгослав Алексић, градоначелник
Вршца. Реч је о несвакидашњем поклону Вршца и његових
житеља општини Невесиње - изградња дома културе.
Тим поводом је прошле недеље у Вршцу боравио
професор Вукан Братић, председник СО Невесиње, који је
са својим домаћинима, Драгославу Алексићу председнику
и Лазару Гутеши, потпредседнику СО Вршац говорио о овој
херцеговачкој општини.
-Пре грађанског, етничког и верског рата у бившој
Босни и Херцеговини, општина Невесиње је била на самом
зачељу листе по развијености. Асфалт, и то пет метара
ширине, имао је само према Гацком. Сада општина има
19.175 становника, од тога 9.105 избеглица, које већ не
знамо где да сместимо, па се налазе и у згради суда, у
школској згради...
Велику помоћ су нам пружили Српска православна
црква, наши исељеници, грађани Србије... Раније су се
сматрале штетне све везе са Србијом, па отуда наша
садашња привредна изолација. Томе су допринели Срби
који су за стан и добро плаћено место жртвовали и род
и општину, рекао је својим домаћинима градоначелник
Невесиња, Вукан Братић.
Договорено је да до краја месеца група стручњака из
Вршца отпутује у Невесиње, како би сагледала могућности
за што бржу изградњу дома културе, који би био задужбина
Вршчана и овдашњих фирми. Истовремено, биће испитане
могућности за чешће привредно повезивање Невесиња и
Вршца.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 539, 8. АВГУСТ 2003.

ПОКЛОН ТЕМИШВАРА „ВУЧИЦА“
КУШТИЉУ

Музеј „Баната“, у Темишвару, поводом ове манифестације
поклонио је Куштиљу копију „Вучице“ исклесане у камену.
Овај културни споменик, који представља спаситељицу
Ромула и Рема, нађен је за време владавине Аустроугарске у
околини Титела, потиче из 3. века нове ере.
Споменик је освештао Епископ Данаил, а пред присутнима
свечано су га открили Милорад Ђурић, председник СО Вршац,
Штефан Главаш, румунски амбасадор у нашој земљи и Јон
Чизмаш, председник заједнице Румуна у Србији и Црној Гори.

ВРШАЧКА КУЛА, INFO LOKAL MEDIA GROUP, ГОДИНА 38, БРОЈ 923, 30. АВГУСТ 2013.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ТЕСТОВИ
ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру пројекта прекограничне сарадње, вршачка
Хемијско-медицинска школа реализовала је пројекат
„Мултидисциплинарни тестови - кључ успеха у европском
образовању“. У сарадњи са Жупанијским инспекторатом из
Темишвара реализована је четврта активност пројекта под
називом „Округли сто -мултидисциплинарно тестирање из
угла европске националне перспективе“.
-Нама је циљ да проверимо каква је примењивост
научених знања у школама користећи мултидисциплинарне
тестове, односно тестове који ће обухватити пет
различитих предмета: хемију, физику, математику,
биологију и информатику - рекао је Вељко Стојановић,
директор Хемијско-медицинске школе у Вршцу. У пројекат
су укључене још четири школе из Румуније и свака је
представила своју верзију теста, а представници школа су
затим на састанку израдили јединствену, коначну верзију.
Тестовима је обухваћено градиво прве и друге године
средње школе, а решаваће их укупно 300 ученика.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (49)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

VII ОДЕЉАК
1737-1740.

НЕВОЉЕ ГОДИНА 1737-1740.
(„Први „ турски рат и куга)

Почетак рата - Куга се појављује - Народ бежи - Побуњени Романи пале Вршац - Бојеви народне војске
са романским усташима – Прилике предела - Царска војска посела Вршац поново – Народ се враћа –
Немци оснивају капелу св. Рохуса на р.к. гробљу

Вршац који се је за време
управе грофа Мерција (17171733) тако лепо развио, у
коме се како међу Србима
тако и међу Немцима почео
будити општински живот и
који је ратарством, занатима и
трговином почео богатством
напредовати – имао је да
прекужи доба искушења, па да
се после, слично дрвету финику
препорођен, јошт јачи и лепши
покаже.
Русија г. 1737. поведе рат с
Турском. Аустрија, као савезник
Русије, беше принуђена да
отпреми своју војску у Србију
исте године у лето. Већ месеца
јунија прелазила је преко Вршца
она војска, која се је имала под
командом ђенерала Шметаве
сакупити ког Н. Паланке.
Вршчани, зло не слутећи,
очекивали су да ће се овај рат
најбоље свршити. Али, принц
Евђеније беше мртав, довољна
околност да Аустријско оружје
не покаже већи успех. С почетка
бејаше ратна срећа на страни
Аустрије, али се касније окрете
сасвим од ње. Наскоро царску
војску постигне несрећа за
несрећом. Напослетку она
бејаше принуђена да се повуче
у јужну Угарску. Које овим
недаћама а које опет што су
Турци почели узнемиравати и
пределе доњег Подунавља, у
онај народ уђе велики страх.
Већ јунија 1738. бејаше у
Вршцу много бегунаца из Беле
Цркве и Црвенке. За њима
дође народа из Молдавије,
Оравице, Бошко, Догњачке,
Чиклове, Денте и Кутрице као и
из Салхаузена, које место данас
не постоји. По матрикулама
крштених и упокојених одв.
р.к. парохијског звања, у Вршцу
је било месеца јунија и јулија
доста бегунаца, по свој прилици
зато, што је он лежао правце
на тамишградском путу и што
је имао војну посаду. Али они у
њему нису могли дуго остати.
1) Geheime Nachrichten von dem Kriege in
Ungarn in den Feldzügen 1737, 1738 und 1739,
Frankkfurt und Leipzig 1788. str 137.

Због опасности рата, као и - да
би зло веће било - што се је
куга појавила, крајем јулија ни
у Вршцу није било сигурности.
Од ужасне страхоте побегоше
Немци а и друге народности.
Већи део бегунаца из околине
вршачке, оставивши сву прћију,
побеже у крајеве око Мируша,
а неки се потуцали, без крова и
кућишта, од места до места. Ово
наше место и околина остаде
као неким чудом без народа,
скоро сасвим пусто.
У првој половини месеца
августа 1738. дође наша
војска која се враћала из
карансебешког предела у нашу
околину, а одавде отпутује на
Дунав. 4.,5. и 6. била је улогорена
код Денте, 7. код Вршца, 8.9.10.
код Јасенова, 11. стиже она
у Дубовац на Дунаву.1). Од

прилике у половини септембра
пређу Турци код Острова Дунаво
и поседну Н. Паланку. Одавде су
војнице паше Тос Мохамеда, који
је у Оршави стојао, крстарили по
околини вршачкој и панчевачкој
и чинили ужасна опустошавања
2). 17. септембра они заузеше,
после кратке битке, и Панчево
3).
Између осталих места у
врш. околини, Турци разоре
и Црвенку, нову немачку
колонију, у којој је већ од
неколико година напредовала
р.к. парохија. И немачко место
Хајердорф, поред Караша
које је последње деценије
припадало
парохији
ст.
русовачкој, онда је престало
постојати4).

2) Fr. Fr. Griselinui: Gesch d. Tem. Banats, deo
I. str. 171
3) L. Ilic: Hist. Skizze von Pancsova, str.24.

4) У Хајердорфској цркви русовачки парох
служио је службу сваке 3. Недеље Adattá, sv.
4.str.186
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО
Раднички (НП) - Омладинац		
Црвена звезда (НС) - Борац (С)		
Раднички (Зр) – Вршац 		
ТСЦ Цемент			
Раднички (СМ)- Слога			
Железничар Раднички (Ш)
Бачка 1901 - Братство 1946		

Табела:
1. Братство 1946
2. Омладинац
3. Дунав		
4. Борац (С)
5. ТСЦ		
6. Бачка 1901
7. Раднички (СМ)
8. Вршац		
9. Слога		
10. Цемент
11. Железничар
12. Раднички (НП)
13. Раднички (Зр)
14. Ц звезда (НС)
15. Раднички (Ш)

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
11
8
6
6
6
5
6
3
4
3
3
3
2
3

3
0
3
4
3
3
4
1
7
4
6
4
3
5
2

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

1
3
3
4
5
5
5
7
4
6
5
7
8
7
9

33
33
27
22
21
21
19
19
16
16
15
13
12
11
11

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 15. КОЛО
Слога
- Будућност (СЦ) 		
Јединство (БК) – Долина		
Слобода - Војводина 1928		
Раднички (С)
- Динамо 1945
Полет (Н) - Јединство (НБ) 		
Вршац јунајтед - Пролетер (БК)		
Раднички (К)
- Козара		
Славиа – ЖАК 			

Табела:
1. Динамо 1945
2. Козара		
3. Будућност (СЦ)
4. Полет (Н)
5. Вршац јунајтед
6. Војводина 1928
7. Раднички (К)
8. Јединство (НБ)
9. Раднички (С)
10. Пролетер (БК)
11. ЖАК		
12. Слобода
13. Јединство (БК)
14. Слога		
15. Славиа
16. Долина

15 12
15 11
15 8
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 6
15 5
15 5
15 4
15 4
15 0

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

1:4
7:1
1:4
0:3
5:1
4:0
2:0
3:2

1
3
3
4
5
6
7
5
6
6
7
8
9
8
9
15

38
34
28
27
24
23
22
22
21
21
20
17
16
15
14
0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 15. КОЛО
Слога (БНС) - Партизан (Г)		
Стрела – Вултурул 			
Борац (Ст) – Полет 			
Партизан (У)- Јединство (В)		
Југославија - Младост (О)		
Будућност (А) – БАК			
Војводина (Ц) - Црвена звезда 		
Војводина (С) - Јединство Стевић		

Табела:
1 . Младост (О)
15 10
2. БАК		
15 9
3. Војводина (С)
15 9
4. Јединство Стевић 15 7
5. Слога (БНС)
15 8
6. Стрела		
15 8
7. Полет		
15 6
8. Јединство (В)
15 6
9. Црвена звезда 15 6
10 Будућност (А)
15 5
11. Борац (Ст)
15 4
12.Југославија
15 4
13. Партизан (У)
15 4
14. Војводина (Ц) 15 4
15. Вултурул (-6)
15 6
16. Партизан (Г)
15 2

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

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

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

32
31
30
25
24
24
23
22
22
18
17
16
14
14
13
7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК13. КОЛО
Караш (К) - Борац (ВС)		
2:3
Војводина (ЦЦ) – Хајдучица
3:0
Банат
- Шевац			
Ратар - Партизан (К)		
5:4
Раднички 1927 - Борац (ВГ)		
Добрица – Потпорањ		
1:4
Дунав – Владимировац		

Табела:
1. Војводина (ЦЦ) 13
2. Борац (ВС)
13
3. Потпорањ
13
4. Дунав		
13
5. Борац (ВГ)
13
6. Хајдучица (-1)
13
7. Караш (К)
13
8. Шевац		
13
9. Партизан (К)
13
10. Добрица
13
11. Ратар (-1)
13
12. Владимировац 13
13. Банат		
13
14. Раднички 1927 (-1)13

9
9
7
7
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2

3
2
2
2
1
2
2
3
3
2
2
3
2
1

0:0
0:3
4:2

1
2
4
4
5
4
5
5
6
7
7
7
9
10

30
29
23
23
22
22
20
18
15
14
13
12
8
6
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У ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДУ ЗАДОВОЉНИ УЧНИКОМ У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ

ПЛАСМАН У СКЛАДУ СА АМБИЦИЈАМА

- Имајући у виду да у прва
три кола нисмо постигли ни гол
и да смо били на самом зачељу,
завршетак јесењег дела сезоне
на петом месту са освојена 24
бода, сматрам врло коректним
пласманом. На тај начин смо у
потпуности испунили амбиције
уочи
почетка
првенства,
мирна сезона у којој ћемо
избећи борбу за опстанак и
афирмисати младе играче из
нашег омладинског погона.
Интересантно
је
истаћи
податак да су сви играчи Вршац
јунајтеда са територије нашег
града, нико није са стране, каже
шеф стручног штаба Вршац
јунајтеда Миша Бељин.
Вршац јунајтед већ неколико
сезона после слабог почетка
првенства, у наставку достиже
пуну форму и обезбеђује место
у врху табеле. Ове сезоне
период успона је уследио када
су млади играчи почели да
добијају значајнију минутажу.
Да ли је то случајност?
-Осамнаестогодишњи
Данијел
Ћулибрк
је
експлодирао ове јесени и био
стандардан у првој постави као
и Бојан Вагић. У финишу јесени
значајнију улогу добили су и
наши кадети, момци рођени
2000. године, Огњен Тошић и
Ненад Путник. Сигурно је да
су млади давали одређени
тон нашој игри, међутим
не треба заборавити силне
пехове који су нас пратили на
почетку првенства, повреде
искуснихЧукића, Станковића,

Афирмација младих у првом плану: Пионири Вршац јунајтеда, петоструки освајачи Мини макси лиге

одсуство Бељина због чега
ни припремни период нисмо
могли да урадимо како треба.
Практично смо у току првенства
брусили форму и најбоље игре
пружали смо у последњих
неколико кола, истиче Бељин.
Какви су планови до почетка
зимских припрема?
- Планирамо да извршимо
допунску селекцију у зимској
паузи, наравно неће бити
ништа сензационално, нити
нешто што ће одступити од
наше концепције афирмација
младих играча. У пролећном
делу сезоне имаммо много
повољнији
распоред,,
8
утакмица играмо код куће, биће
то прилика да млади играчи
добију још значајнију минутажу
и мислим да не би требало да
имамо проблема око опстанка,
јасан је стратег Вршац јунајтеда.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ОРГАНИЗУЈЕ ВЕЛИКИ МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР ЗА МЛАЂЕ
КАТЕГОРИЈЕ

ПРЕКО 70 ЕКИПА У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

Вршац јунајтед у сарадњи са Центром Миленијум по седми пут
организује традиционални међународни турнир на коме ће учествовати
више од 70 екипа из целе Србије и иностранства. Турнир ће трајати пет
дана а играће се у два викенда, 17-18. децембар и 23, 24 и 25 децембар.
Биће то прилика да љубитељи фудбала на делу виде преко 1000 младих
фудбалера у годиштима 2003, 2004, 2005, 2006. и 2007. Екипе су пријавили
и наши суперлигаши, Црвена звезда и Партизан, као и ОФК Београд са
две екипе.
- Учествоваће и три екипе из Румуније, екипа Лепосавића са Косова,
Добој, као и велики број школа фудбала са којима имамо одличну
сарадњу. Интересовање је велико, али не можемо да примимо више од
70 екипа јер морамо да водимо рачуна о костуру жреба, као и томе да
турнир у једном годишту мора да се заврши за један дан. Желим да се
захвалим Центру Миленијум што је упркос згуснутом распореду успео да
нађе простора у распореду да се турнир одржи, без њихове помоћи не
би успели да га организујемо, рекао је Бељин.
- Омладинска школа Вршац јунајтеда одлично сарађује са
београдским Партизаном, али имамо и два детета која су прешла у
Црвену звезду. Оно чиме се посебно поносимо је да Вршац јунајтед даје
неколико репрезентативаца Србије и Војводине у различитим узрасним
категоријама, нагласио је Бељин.

К И К Б О КС

ВРШАЧКИ ГАРД ОДЛИЧАН У ТЕМИШВАРУ
У суботу 3. децембра у Темишвару
(Румунија) је одржан кикбокс турнир “Гинбокс
Куп” на ком су наступили као гости чланови
БК Гард. У турнирском делу наступили су: у
пионирској конкуренцији Марко Танкосић
до 50кг, у кадетској Стефан Алексић до 76кг и
Вук Павловић до 60кг а у Гала борбама Лазар
Вукашиновић до 55кг, Стефан Танацков до 70кг и
Сандра Маран до 56кг. Чланови Гарда приказали
су завидан технички ниво и пружили одличне
борбе што потврђују честитке тренера клубова
који су наступили на овом турниру.
Сандра Маран је добила велике симпатије
како публике тако и стручњака на овој
манифестацији а на приказаној вештини
у финалној борби честитало јој неколико
познатих професионалних бораца из Румуније,
који су били као специјални гости на овој К1 Гала
вечери.
Вук Павловић је декласирао свог противника
у финалној борби до 60кг и освојио прво место.
Марко Танкосић је у изједначеном мечу, освојио
друго место,али је од организатора добио златну
медаљу, чиме је на неки начин исправљена
судијска неправда. Стефан Алексић је у свом
дебитантском мечу показао добру тактику
поготово у последњој рунди и потенцијал за
будућа такмичења.
Лазар Вукашиновић је био у борби за
кадетски шампионски појас до 55кг против
Гинбокс шампиона. Меч је био изразито борбен
а последња рунда протекла у доминацији
Вукашиновића, ипак, недовољно за победу.
Стефан
Танацков
у
свом
првом
међународном мечу имао велики испит против
одличног домаћег такмичара у вероватно
најузбудљивијој борби на турниру где су се
смењивала доминација час једног час другог
борца.

Одличан наступ: Сандра Маран са тренером Стевом Павловићем (десно)на рингу у Темишвару

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
ВРШАЦ ПРЕКО СМЕДЕРЕВА НАСТАВИО ПУТ КА СУПЕРЛИГИ

ЂОКИЋЕВИ МОМЦИ ПОБЕДИЛИ У ДРАМИ СА ДВА ПРОДУЖЕТКА
СМЕДЕРЕВО – ВРШАЦ 89 : 99 (22:24, 14:11, 18:17, 21:23, 10:10, 4:14)

Позив на опрез тренера Ђокића
уочи гостовања у Смедереву показао се
потпуно оправданим јер је Вршчанима
КЛС 9. КОЛО
требало много труда и чак 50 минута
Борац - Младост Адмирал 81 : 66
борбе на терену да би савладали веома
Спартак - Константин
78 : 62
мотивисаног противника. У тиму Вршцу
ОКК
Београд
–
Динамик
81
: 89
било је довољно надахнутих појединаца
Напредак Рубин - Дунав
72 : 63
кадрих да изнесу терет неивесног меча, а
Слога - Тамиш
79 : 91
стандардно двоцифреним кошгетерима,
Марељи и Димићу, придружио се Мирко
Смедерево 1953 - Вршац
89 : 99
Ђерић одигравши најбољу партију откако
Беовук 72 – Металац
85 : 79
је стигао у клуб.
-Дисциплиновано смо спровели у дело
Табела:
све што смо се договорили у припреми
1.Динамик
9
8 1 17
утакмице и успели да савладамо врло
2.Спартак
9
7 2
16
неугодног противника у тешком мечу.
3.Вршац
9
7
2
16
Веровали смо у победу у сваком тренутку,
4.Младост
9
6
3
15
борили смо се један за другог и то је дало
5.Тамиш
9
6
3
15
резултат, рекао је Ђерић.
Најбоља партија талентованог бека
6.Беовук 72
9
5
4
14
откако је стигао у Вршац потврђује да је
7.Дунав
9
5
4
14
прошао период адаптације.
8.Металац
9
4
5
13
-Тренирам
одлично,
јако
сам
9.Борац
9
4
5
13
задовољан радом у клубу. Није уопште
10.Напредак
9
4
5
13
битно ко колико постигне поена битно
11.ОКК Бгд
9
3
6
12
је да остваримо наш циљ, пласман у
12.Слога
9
3
6
12
Суперлигу. У Аустралији се игра бржа
13.Смедерево
9
1
8
10
кошарка него у Србији, али рекао бих да
14.Константин
9
0
9
9
се овде игра паметније и да се много већи
значај придаје одбрани.
Ђерић је истакао још неке разлике
између наше и аустралијске лиге.
-У Аустралији свега осам екипа игра
Ухватио ритам: Мирко Ђерић (КК Вршац)
Прву лигу, овде их је више. Видим да су све
екипе младе са изузетно талентованим КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА СТАЛЕ НА КОРАК ОД ПОБЕДЕ У 9. КОЛУ КЛС
играчима. Биће изузетно тешко ући међу
четири.
У наредном колу Вршац у Центру
РАДИВОЈ КОРАЋ – ВРШАЦ 61:59 (16:20, 17:8, 10:18, 18:13)
Миленијум дочекује Беовук.
-Мени лично и екипи пуно значи
Вршчанке су се снажно предности (41:30), чинило победу домаће екипе.
Табела:
подршка коју имамо од вршачке публике.
У
наредном
колу 1.Радивој Кораћ
шампиону се да нема начина да се
9 8
1
17
Један од наших циљева ове сезоне супротставиле
9 7
2
16
је да код куће не изгубимо ниједну Србије, али у неизвесној зауставе раигране домаће кошаркашице Вршца поново 2.Партизан 1953
9 6
3
15
утакмицу и да нашу дворану учинимо завршници нису имале среће кошаркашице, међутим до гостују, у суботу, 10. децембра 3.Црвена звезда
9 6
3
15
неосвојивом тврђавом. Да Вршац постане да направе изненађење. краја трећег периода Вршац је ривал ће им бити екипа 4.Краљево
5.Вршац
9 5
4
14
препознатљив по томе да је овде најтеже Почетком друге четвртине успео да врати вођство (46:43). Краљева.
6.Врбас Медела
9 5
4
14
ЖКЛС 9. КОЛО
добити утакмицу. Одлично радимо, за (11. минут) Вршац је имао До самог финиша трајала је
7.Шабац
9 5
4
14
50 : 54
Беовук се спремамо као и за сваког највећу предност од 6 поена резултатска неизвесност, у Студент - Краљево
8.Спартак
9 5
4
14
противника и једва чекамо почетак, (22:16), али су Београђанке 39. минуту Зорица Митов је Шумадија-НовосадскаЖКА 75 : 70
9.Студент
9 3
6
12
закључио је потенцијални аустралијски ипак до полувремена успеле тројком донела предност Црвена звезда - Партизан 74 : 53
10.Шумадија
9 3 6
12
Врбас Медела - Спартак 74 : 60
репрезентативац.
8
10
73 : 114 11.Новосадска ЖКА 9 1
Утакмица Вршац – Беовук игра се да преокрену резултат (28:35). (59:57), ипак у последњем Војводина - Шабац
9 0
9
9
вечерас (петак, 9. децембар)са почетком У 24. минуту када је Радивој нападу Јелићева је са линије Радивој Кораћ – Вршац 61 : 59 12.Војводина
Кораћ повео са 11 поена слободних бацања обезбедила
у 20 часова.

ШАМПИОНКЕ СЕ ПРОВУКЛЕ У ТРИЛЕР ЗАВРШНИЦИ

ОД Б О Ј К А
БАНАТ СЛАВИО ПРОТИВ ДУНАВ ВОЛЕЈА У ДЕРБИЈУ ДРУГЕ ЛИГЕ СЕВЕР

ВРШЧАНИ НА КОРАК ДО ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ
БАНАТ - ДУНАВ ВОЛЕЈ 3:1 (16:25, 25:17, 25:14, 25:22)

Одбојкаши Баната савладали су у дербију
јесењег дела сезоне Дунав Волеј из Новог Сада и три
кола пре краја сасвим су близу да први део сезоне
окончају као лидери Друге лиге север. Новосађани
су се вршачкој публици представили као снажан тим

састављен углавном од играча који су некад носили
дрес суперлигаша Војводине. Први сет одиграли су
на изузетно високом нивоу и заслужено га решили у
своју корист. Вршчани су истом мером одговорилиу
другом када су највише захваљујући добром

сервису и расположеном коректору Симићу успели
да изједначе резултат. Сличан развој ситуације
виђен је и у трећем, који је Банат убедљиво добио,
да би у четвртом сету меч био решен после велике
борбе у којој се посебно истакли Савин и искусни
Тинтор. Изабраници тренера Игора Сантрача
остварили су осму узастопну победу уз свега четири
изгубљена сета и имају седам бодова предности
у односу на дрзугопласирани Дунав Волеј.
Председник ОК Банат Душан Павловић истиче да
су финиш јесењег и почетак пролећног дела сезоне
од кључног значаја можда и за исход читаве сезоне.
У наредном колу Вршчани гостују у Новој Пазови
последњепласираној Младости.

НОВИ ПРЕДСЕДНИК ОСС ЗОРАН
ГАЈИЋ ПРИЈАТЕЉ ВРШАЧКЕ ОДБОЈКЕ
Избором Зорана Гајића за председника
Одбојкашког савеза Србије велике користи
могла би да има и вршачка одбојка, каже
председник ОК Банат Душан Павловић.
-Делегација
Одбојкашког
савеза
Србије ускоро ће посетити Вршац јер је
заинтересована да се нека репрезентативна
одбојкашка дешавања током 2017. године
одрже у Центру Миленијум. Разговараћемо о
томе која би то дешавања могла бити и у којим
терминима, закључио је Павловић.

ОДБОЈКАШИЦЕ БАНАТА
ЛИДЕРИ ВОЈВОЂАНСКЕ
ЛИГЕ ИСТОК
Одбојкашице Баната убедљиво
су савладале екипу Херцеговине
и после осам кола налазе се
на првом месту без пораза.
Вршчанке су још у августу
започеле припреме за нову
сезону, вредно су тренирале и без
обзира што су сезону започеле
са циљем да стекну афирмацију у
сениорској конкуренцији постале
су озбиљан кандидат за освајање
титуле јесењег првака.
- Повратком у клуб Милице
Ђурић цела екипа добила је на
самопоуздању, створена је права
“хемија”, играчице се друже и ван
терена што је очигледно добар
рецепт, каже Павловић.
У последњем колу јесењег
дела
одбојкашице
Баната
гостују у Житишту, на за њих
традиционалну неугодном терену
где никада до сада нису славиле.
Младе Вршчанке се надају да ће
прекинути ту неугодну серију.
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