ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 5. мај 2017.

11

БРОЈ

1115
ПЕТАК, 5. мај 2017.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLII

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

УРЕЂЕНИ БРЕГ ДОЧЕКАО
ЉУБИТЕЉЕ ПРИРОДЕ НА
ПРВОМАЈСКОМ УРАНКУ
стр. 5.

ПАРКИНГ СЕРВИС ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ПОКРЕНУО АКЦИЈУ „БЕБИ
ПАРКИНГ КАРТА“

стр. 2.

РЕПРОГРАМ ДУГОВАЊАЗА КОМУНАЛИЈЕ БЕЗ КАМАТЕ

ДО КРАЈА МАЈА

стр. 3.

ИНТЕРВЈУ:

РАЈКО ВУКОВИЋ
стр. 6. и 7.

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •5. мај 2017.

ПАРКИНГ СЕРВИС ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОКРЕНУО АКЦИЈУ
„БЕБИ ПАРКИНГ КАРТА“

ПОМОЋ РОДИТЕЉИМА
НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ

ПРВОМАЈСКИ УРАНАК НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА

БРЕГ ПУН ИЗЛЕТНИКА

Радна јединица Паркинг сервис ЈКП „Други октобар“
покренула је акцију под називом „Беби паркинг карта“
кроз коју ће сваком родитељу новорођенчади, рођених
почев од 1. маја ове године, са пребивалиштем на
територији Града Вршца, поделити 50 бесплатних
„Беби паркинг карата“. Акција је промовисана на
конференцији за медије, испред Опште болнице Вршац,
3. маја, у присуству Небојше Перића, директора ЈКП
„Други-октобар“ , Данила Митровића, директора Опште
болнице Вршац, и Владана Винчића, руководиоца
Паркинг сервиса.

Вршчани
су
наставили
вишегодишњу традицију првомајског
уранка те су и ове године на празник
рада дан провели у природи. Поводом
Међународног празника рада, 1. маја,
Град Вршац и овдашња Туристичка
организација обезбедили су бесплатан
аутобуски превоз за све суграђане
њихове госте и остале туристе, који су
желели да уживају у лепотама Брега.
Они су то искористили па је Вршачки
брег био пун излетника.
-Код нас је прослава првомајског
празника
у природи прилично
распрострањена и већина градова
у Србији има своја излетишта где се
грађани окупљају, роштиљају и друже
се, подсећају у вршачкој Туристичкој
организацији. Град Вршац и Туристичка
организација, као и претходних година,
обезбедили су превоз до Вршачког
брега. Полазна тачка био је паркинг
Хотела Србија, успутна станица код
Хелвеције, а обезбеђен је и повратак
од потеза „код Славише“.

Презентација акције „Беби паркинг карта“
-Акцијом „Беби паркинг карта“ ЈКП „Други октобар“
жели да, на скроман начин, у области свог пословања,
помогне свим родитељима новорођене деце, рекао је
Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“ . Вођени
том идејом, донели смо одлуку да свим родитељима
деце рођене од 1. маја ове године, са пребивалиштем на
територији Града Вршца, поклонимо 50 „Беби паркинг
карата“ са којима могу бесплатно користити посебна
паркиралишта у Вршцу. У складу са тим, израђене су
посебне паркинг карте са тематиком у духу акције. Таква
паркинг карта важи један час и то у свим зонама у граду.
Како смо, овом акцијом, уједно желели и да скренемо
пажњу на важност коришћења дечјих ауто седишта
и појаса приликом учествовања у саобраћају, на
полеђини„Беби паркинг карте“ истакли смо статистичке
податке који, нажалост, указују да се дечја ауто седишта
и појасеви користе у недовољној мери. Овом приликом
захваљујемо се и Агенцији за безбедност саобраћаја
која нам је доставила ове податке.
Услов за добијање ових карата је да је новорођенче
на свет дошло почевши од 1. маја ове године и да
родитељ има пребивалиште на територији града Вршца.
Образац захтева за издавање „Беби паркинг карте“
биће доступан сваком родитељу већ у Породилишту.
На основу тог захтева, родитељи ће преузети поменуте
карте у предузећу „Други октобар“, у канцеларији бр. 39.
Ово је једна акција у низу које ће ЈКП Други октобар,
РЈ Паркинг сервис, спроводити, а све у циљу да се
грађанима олакша свакодневно функционисање и на
тај начин подигне ниво услуга и квалитета живота у
Вршцу.
Ј.Е.

Међународни празник рада 1. мај обележава се у знак сећања на дан
када су радници у Чикагу, штрајком и протестима, почели да се боре за
осмочасовно радно време. Више десетина хиљада чикашких радника изашло
је на улице 1. маја 1886. тражећи боље услове за рад. У сукобима са полицијом
било је жртава и рањених на обе стране, а седморица синдикалних активиста
осуђено је на смрт. Други конгрес Радничке интернационале одлучио је да
се од 1890. године, 1. маја широм света одржавају масовне манифестације,
демонстрације и штрајкови, као један од видова класне борбе, што је до
краја 19. и почетком 20. века добило масовне размере. Први мај у Србији
обележен је први пут 1893. године протестним скуповима у Београду. У
Србији и региону временом је постао обичај да се тог дана у зору излази на
Првомајски уранак у природу.
Током првомајских празника за
посете су били отворени Туристичко
- информативни центар Вршачке
Планине у подножју Куле, Вршачки
Замак , Дечје одмаралиште Црвени
Крст,
Планинарски
дом,
Клуб
екстремних спортова Изазов, као
и Еко риболовачко излетиште АБЦ
код Страже, на Каналу ДТД, које има
прилагођену писту намењену особама

са инвалидитетом.
Према
подацима
Туристичког
информативног
центра,
међу
Вршчанима и њиховим гостима из
свих крајева Србије, било је доста и
туриста из суседне Румуније који су
све чешће гости нашег града. Ове
године излетнике је добро послужило
и време.
Ј.Е.

МИНУЛОГ ВИКЕНДА НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОДРЖАН

ТРОДНЕВНИ САЈАМ ЦВЕЋА У ВРШЦУ

Протеклог викенда у Вршцу, на
градском тргу, одржана је тродневна
изложба цвећа. Био је то прави празник
за љубитеље цвећа и привукао је велику
пажњу и знатижељу Вршчана, посебно
Вршчанки.
-Захваљујући
лепом
времену
дружење
са
цвећарима
и
произвођачима опреме протекло је
успешно, кажу задовољно у Туристичкој
организацији Града Вршца (ТОВ) која
је била организатор Сајма цвећа. Ишло
нам је на руку и спајање са првомајским
празницима те је љубав према цвећу
измамила пуно наших суграђана на
Трг Светог Теодора Вршачког како би,
по повољним ценама, обезбедили
саднице и уредили своја дворишта,
терасе, баште... Више од 60 излагача из
целе наше земље представило је своје
производе на Сајму.
Ово је седми пут како Туристичка
организација Вршац приређује сада већ
традиционалну манифестацију. Поред
цвећара, расадника и произвођача
декоративног садног материјала, своје
су производе на вршачком сајму цвећа
представили и произвођачи баштенских
гарнитура,
жардињера,
украсних
корпица, као и других декоративних
предмета из домаће радиности.
На тезгама су излагали цвећари, али
и расадничари који су продају усмерили

ка једној врсти већином магнолија,
патуљасте и стубасте, које више пута
годишње цветају и нису захтевне за
одржавање. Цене овог декоративног
садног цвећа кретале су се од 1.000
динара па на више. Актуелни су били
руже и четинари, али и кактуси који су,
у различитим величинама, красили тезге
продаваца. Све више људи гаји кактусе и
за њих је владало велико интересовање,
а било је разних варијатета од 100
динара па до 5.000. Цена ружа била је
150 динара са цветом, а четинара од 350
динара па до 1.000 динара.
У ТОВ-у су задовољни јер је Сајам

цвећа постала атрактивна манифестација
и многи људи оплеменили су свој
амбијент лепим врстама. Произвођачи
су представили своје најквалитетније
производе.
Велико
интересовање
привукли су и продавци који су нудили
разне декоративне детаље и баштенске
гарнитуре.
-Доста излагача је ту код нас од
првог сајма и познати су нашим
суграђанима који воле да купују код
проверених продаваца и увек се радо
одазивају нашој манифестацији, кажу у
Туристичкој организацији Града Вршца.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА ДОНЕТЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ

ИЗ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“
ПОРУЧУЈУ:

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ИЗВЕШТАЈЕ РЕПРОГРАМ
О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ДУГОВАЊА БЕЗ

Одборници актуелног сазива одржали
су 11. по реду седницу Скупштине Града
Вршца, 27. априла. Првобитни дневни ред
допуњен је тако да је одлучивано о 22 тачке.
Нису прихваћени предлози др Драгице
Станојловић (самостални одборник) да се у
дневни ред уврсти анализа председничких
избора спроведених у Вршцу и Драгане
Ракић (ДС) да се за наредну седницу одложи
расправа о отуђењу непокретности у јавној
својини Града Вршца, а да се на дневни
ред стави разматрање одлуке о додели
средстава намењених из буџета за јавно
информисање. У образложењу овог свог
предлога, Ракићева је нагласила да је
највише средстава додељено медијима
ван Вршца, док су вршачке медијске куће
запостављене. Додељена су им или мала
средства или им није припало ништа као
што је случај са ТВ Банат која није добила ни
динар, истакла је Ракићева.
Одборници су донели Одлуку о
оснивању Савета за међунационалне односе
Града Вршца, као и Одлуку о покретању
поступка отуђења непокретности у јавној
својини Града Вршца, Наиме, Градско веће
је одлучило да се спроведе јавна лицитација
за продају две парцеле у Технолошком
парку, површине око 7.000 квадрата.
Милан Васић, члан Већа и председник
градског Савета за безбедност саобраћаја,
образложио је Извештај о стању безбедности
саобраћаја на подручју Града Вршца за 2016.
годину. Он је стање безбедности оценио као
повољно, указао на стално повећање броја
регистрованих возила, али и на смањење
саобраћајних незгода, посебно оних са
погинулим лицима. Одборници су усвојили
Извештај.

Извештаји о раду Градске управе и јавних
предузећа
На предлог председника градске
Скупштине Јовице Заркуле, вођена је
обједињена расправа о извештајима о
раду за 2016. годину Градске управе и
предузећа чији је Град оснивач. Одборница
Биљана Јеличић (ДЈБ) замерила је да су
извештаји практично само описи послова
без финансијског дела и упитала зашто нема
извештаја о раду Градског већа и Кабинета
градоначелнице. Др Татјана Вешовић

КАМАТЕ ТРАЈЕ ДО
КРАЈА МАЈА

(ДС) затражила је одговор на питање о
томе који су ефекти од улагања средстава
самодоприноса у Дом здравља и какав је
резултат превентивног рада на унапређење
здравља Вршчана.
Бранислав Матић (За бољи Вршац)
указао је на значај улагања у културу које
треба да буде веће и подсетио на пројекат
„Културни препород Вршца“, реализован
пре више од 2 деценије, који је потврдио
причу о возу са два вагона где прва иде
привреда и отвара врата култури.
Ракићева је запитала зашто се не именује
заменик градоначелнице и замерила
руковоству града на несамосталности у
раду.
Расправа око извештаја о раду
временом се усијала, уз бројне реплике,
дискусије невезане за дневни ред, и постала
непримерена за рад највишег градског
органа власти. Након смиривања атмосфере
и обостраног указивања на некоректности
у понашању, одборници су усвојили
појединачно сваки извештај о раду. И ТО:
Градске управе, ЈП „Варош“, ЈП „Вршац“ ДОО,
Народног позоришта „Стерија“, Градског
музеја, Градске библиотеке, Дома омладине,
Предшколске
установе
„Чаролија“,
Културног центра, Туристичке организације,
Историјског архива Бела Црква, Центра
за социјални рад, Дома здравља, Апотеке
Вршац и ДОО Технолошки парк.

Утрошак средстава самодоприноса грађана
Следеће тачке односиле су се на
извештаје о коришћењу средстава
самодоприноса грађана за образовање,
изградњу канализације, реконструкцију
и одржавање локалних путева и тротоара
и здравство. Одборници су усвојили
поменуте извештаје и одобрили измену
Програма изградње фекалне канализације
из средстава самодоприноса за ову
годину. Планирани прилив средстава је
око 79 милиона динара и биће уложена
за изградњу канализационе мреже са обе
стране Гудуричког пута, дела у Стеријиној
улици, као и на реконструкцију мреже
на Школском тргу и у Улици Николе
Нешковића.
„Зелено светло“ добили су измене
Програма рада Народног позоришта
„Стерија“, Статут Историјског архива у
Белој Цркви, као и решења о именовању
председника и чланова координационих,
надзорних и управних одбора одређених
установа. Формирана је Комисија за
равноправност полова, а одборници су
донели решења о избору председника и
чланова Савета за младе и Корисничког
савета јавних служби. На скупштинској
седници именован је нови заменик
председника Комисије за комасацију
пољопривредног земљишта Града Вршца.

Јавно
комунално
предузеће „Други
октобар“ подсећа и позива грађане дужнике
да искористе прилику да кроз репрограм,
који траје до краја маја, отплате дуговања за
комуналне услуге. Након истека овог периода,
а у складу са законом, ЈКП “Други октобар” ће
наставити да подноси предлоге за извршење
ради намирења новчаних потраживања
против дужника који нису намирили доспеле
обавезе.
-Сви корисници који имају неплаћена, као
и утужена доспела дуговања могу потписати
Уговор о признању дуга и платити га на рате
или једнократном исплатом, истичу у ЈКП
„Други октобар“. Корисницима који изврше
уплату целоклупног дуга одједном биће
одобрен отпис 10 одсто дуга уз истовремени
отпис целокупне камате, док ће корисницима
који потпишу уговор о признању дуга и отплати
на рате биће отписана целокупна обрачуната
камата по испуњењу уговорних обавеза.
Дуг од 20.000 до 50.000 динара може се
платити у 6 рата, од 50.001 до 100.000 у 12, од
100.001 до 200.000 на 18 рата, од 200.001 до
300.000 динара у 24 и више од 300.001 динар
потрошачи дужници могу отплатити у 36 рата.
Омогућавањем корисницима да потпишу
Уговор о признању дуга и плаћању на рате
или Уговор о признању дуга и једнократној
исплати дуга олакшавамо измирење њихових
обавеза и доприносимо бољој наплати ових
потраживања.

Ј.Е.

ПОЖАР НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ВРШАЦ

ИЗГОРЕО ЦАРИНСКИ МАГАЦИН

Последњег априлског дана, у 21
сат и двадесетак минута, примећена
је ватра на вршачкој Железничкој
станици. Грађани који су туда пролазили
обавестили су вршачке ватрогасце чије
су екипе убрзо стигле на лице места са
два возила истовремено и почеле да
гасе пожар са железничког перона и са
улице. Како би се ватра брзо угасила у
помоћ су им притекле Служба заштите
од пожара „Хемофарма“ са још једним
возилом, као и Ватрогасна спасилачка
јединица из Пландишта.
Како незванично сазнајемо, тачан
узрок пожара још није обелодањен.
Према првим претпоставкама, ватра је
кренула из напуштеног вагона. Убрзо
се проширила и захватила оближњи
магацин Железничке станице Вршац,
прво кровну конструкцију, а потом и
саму зграду.
Настала је прилична материјална
штета, магацинска зграда је остала без
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крова, оштећена је од пожара, а у њој је
било и доста железничке ХТЗ опреме.
Ватрогасци су успели да пожар ставе

под контролу нешто после 2 сата након
поноћи, 1. маја.
Ј.Е.

У ЈКП „Други октобар“ брину и о грађанима
који благовремено регулишу своје обавезе
према овом вршачком предузећу.
-Ради додатне стимулације за редовне
платише комуналних услуга омогућили смо да
се за редовно плаћање у року доспелости (до
15-тог у месецу за претходни месец) попуст
повећа са 3 на 5 одсто од дана доношења
предметног акта, објашњавају у комуналном
предузећу. За редовно плаћање у наредних
6 месеци од дана доношења предметног
акта (до 15-тог у месецу за претходни месец)
одобравамо додатних 1 одсто попуста од
седмог месеца (укупно 6 одсто). За редовно
плаћање наредних 12 месеци од дана
доношења предметног акта (до 15-тог у месецу
за претходни месец) одобравамо нових 1
одсто попуста од тринаестог месеца (укупно
7% одсто).
Комуналци поручују да овом додатном
стимулацијом подстичу редовне платише
комуналних услуга да наставе да испуњавају
своје обавезе у року и на даље.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ВРЕДНИ РАДНИЦИ ЗЕЛЕНИЛА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

КОМПЛЕТНО УРЕЂЕНИ БРЕГ И ГРАДСКИ ПАРК

Радници Зеленила Економске
јединице
Комуналац
Јавног
комуналног
предузећа
„Други
октобар“ имали су пуне руке посла
претходних дана. Вредно су радили на
уређењу Брега и Градског парка. Тако
је Брег благовремено био спреман да
прими излетнике током првомајских
празника.

Ново рухо вршачког Брега

Комуналци су уредили излетишта и
бројне локације на брегу атрактивне
за излетнике, очистили прилазе,
покошени су путеви и стазе које
љубитељи
природе
најчешће
користе.
-Покошен је и уређен прилаз
Брегу, стазе према Вршачком замку,
северна страна и стаза преко Лисичје
главе до одмаралишта Црвени крст,
објашњавају у ЈКП „Други октобар“.

Уређени су платои код „Славише“ и
Планинарског дома, као и Видиковац.
На уређењу су били ангажовани
радници Зеленила и Чистоће.
Постављене су и посуде за одлагање
отпада дуж пута до одмаралишта
Црвени крст. Потрудили смо се да
примером покажемо како се уређује
и како треба да изгледа наша животна
средина. Посао јесте био обиман
и тежак, али пре свега користан и
за добробит и љубитеља природе
и јединственог простора Брега,
који Вршац чини примамљивом
туристичком дестинацијом у овом
делу Баната.
У ЈКП „Други октобар“ се надају да
ће претпразнична слика Брега остати
иста и након посете излетника и да
ће Брег оставити у уредном и чистом
стању, какав је и био пре њиховог
доласка.

Нови изглед Градског парка

Током зиме, за време мировања
вегетације,
у Градском парку је
извршена санитарна сеча сувих и
грана надвијених над стазама и
дечјем игралишту.
-Током априла, месеца чистоће,
орезано је и обликовано шибље,
орезан је шимшир и покошена трава,
кажу вршачки комуналци. Уређен је и
“шаховски кутак”, за љубитеље игре на
64 поља. Насута је ризла и замењене
штафне на сандуцима за седење. У
току су радови на поправци и замени
поломљених штафни на клупама и
замени оштећених делова на “белим”
клупама, по којима је овај вршачки
парк већ одавно препознатљив.
У наредном периоду, кажу
комуналци, биће уређене и цветне
рунделе у којима ће бити посађено
једногодишње цвеће.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ОБЈЕКТА ЗА ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА У ВРШЦУ

ГРАЂАНИ ПОСЕТИЛИ АЗИЛ

Акција Дан отворених врата Објекта
за трајно збрињавање паса – Азила
за псе, показала је заинтересованим
суграђанима
услове
у
којима
свакодневно брину о псима радници
Службе зоохигијене Јавног комуналног
предузећа „Други октобар”.
-Рад у прихватилишту је организован
у тру смене, а радници псима посвећују
пажњу и бригу 24 часа дневно, истичу
у комуналном предузећу. Посао јесте
сложен, али се ради са доста љубави и
посвећености псима и условима у којима
бораве. Пси имају потребну квадратуру
затвореног и отвореног простора,
амбуланту за ветеринарски третман,
довољно хране, воде за пиће, а редовно

се одржава хигијена у поменутом
простору. Повећан је број посебних
боксова те су штићеници азила смештени
у мање групе, како би се адекватно

њихово прилагодили и социјализовали.
Акција Дан отворених врата прва је
ове године у Азилу за псе, а надлежни
у „Другом октобру“ поручују да се с
радовима и одржавањем простора неће
стати и додају:
Већ сада се планира припремање
за високе летње температуре и
предвиђају средства и опрема за наредну
зиму. Ентузијазам радника је на високом
нивоу, а посетиоци Азила су могли да се
увере и у задовољство самих станара,
паса, који су до скоро били препуштени
улици.
Из Објекта за трајно збрињавање паса
поручују да је азил отворен за посете
сваког радног дана од 12 до 14 часова за
све заинтересоване грађане који желе да
се увере у услове у којима су смештени
пси, да дају сугестије, идеје, предлоге, а
ако су вољни и да удоме пса кога изаберу.
Ј.Е.
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САОПШТЕЊЕ СУБНОР-А ГРАДА
ВРШЦА

СРАМНИ ПАРАСТОС
ФАШИСТИ ЉОТИЋУ

У петак, 28. априла 2017. године
у цркви Вазнесења Господњег у
Новом Саду (?!), служен је парастос
српском фашистичком идеологу
Димтрију Љотићу (и његовом сину),
осведоченом сараднику немачке
нацистичке солдатеске за време
Другог светског рата у окупираној
Србији. Он лично, формирао је
српски добровољачки корпус,
који се оружано ставио у службу
трећег рајха , који је директно
учествовао у масовном стрељању
ђака и становника Крагујевца,
1941. године. Припадници истог
тог корпуса, водили су оружану
борбу против партизана, а њихово
завршно учешће у борби против
партизанских јединица и јединица
НОВ
Југославије,
одиграло
се
новембра 1944. године, на
Батинској битци, када је 1200.
припадника овог Корпуса, заједно
са немачким јединицама , усташама
и Хортијевим фашистима, бранило
одступницу групи армија Б са
југоистока Европе, под командом
генерала Фон Лера, злогласног по
бомбардовању Београда 6. априла
1941. године.
Свако ко је иоле цивилизован,
не може остати равнодушан на
овај поступак, уз прво питање да
ли је могуће да је новац постао
светиња и свештеницима Српске
прваославне цркве ?!. Да ли је
могуће да ништа више није свето ?
Да ли је могуће да се жртве невиних
крагујевачких ђака и 1.750.000
ратних жртава рата у Југославији,
једним црквеним обрдедом, могу
изједначити са злочинцима?! Да
ли је могуће да је и СПЦ постала
продавац опроштајница грехова,
попут католичке цркве средњег
века ? Како је могуће да се у
демократској Србији отворено
пропагира
фашизам,
попут
часописа “Искра” чији су покретачи
актери, по здрав разум, погубног
парастоса. Крајње је време да се
законодавство Србије позабави са
све присутнијим негирањем борбе
српског народа против нацизма
и фашизма. Крајне је време да се
конкретно предузму мере против
прекрајања историје, да се спречи
изједначавање фашиста и бораца
против фашизма, да се спречи
изједачавање жртава и злочинаца.
Ако се ускоро у парламенту у
том смислу ништа не предузме,
све жртве борбе српског народа
за слободу , кроз векове биће
обесмишљене . А српски народ
је, по свом генетском коду, увек
знао прави избор, а прави избор
је света слобода. Све оне који
делују другачије названи су јасном
речју - изроди ! Да није било борбе
патизана против фашизма, да није
било те победе, не би било могуће
служити парастос, попут срамно
одржаног у Новог Саду, јер нацизам
и фашизам нису предвидели место
опстанка ни српском народу ни
српској православној цркви! СМРТ
ФАШИЗМУ – СЛОБОДА НАРОДУ! Ми,
из Вршца, центра отпора фашизма у
Банату, чији су антифашисти и борци
за слободу, поднели велике људске
жртве, где није било ни четника, ни
недићеваца, ни љотћеваца, имамо
пуно право на иницијативу да се
лудилу неофашизма стане на пут,
још док је зло мало !
СУБНОР ГРАДА ВРШЦА
председник Драгољуб Ђорђевић
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РАЈКО ВУКОВИЋ, ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР У ПЕНЗИЈИ, 35 ГОДИНА У ВРШАЧКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 27, БРОЈ 563, 30. ЈУЛ 2004. ГОДИНА

ПОМОЋ ХЕНДИКЕПИРАНИМА

Фондација „Хемофарм“ наставила је овог лета локалну
акцију која има за циљ да се хендикепираним особама
олакша кретање по граду. На иницијативу Фондације
која је и обезбедила и средства, прошле године су
уграђени звучни индикатори измене светлосних сигнала
на семафорима, врло битни за сналажење слепих и
слабовидих у саобраћају. Током овогодишње акције
постављено је 80 косих пешачких рампи у граду, дуж
свих прометних улица што ће олакшати кретање особама
у инвалидским колицима након што је Фондација

„Хемофарм“ обезбедила средства „Дехидратор“ је за
почетак, урадио 50 косих рампи на пажљиво одабраним
местима. Наиме, сарадници Фондације потрудили су се
да сазнају адресе суграђана који се крећу у инвалидским
колицима, како би се рампе поставиле у близини њихових
кућа и дуж улица којима они најчешће пролазе.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 27, БРОЈ 563, 30. ЈУЛ 2004. ГОДИНА

ЦВЕТНА ОАЗА
Већ трећу годину наша суграђанка Нада Милинковић
са много пажње и љубави развија производњу цвећа и
украсног биља у свом расаднику, једином стакленику

у Вршцу и околини. Почела је са двадесетак врста а
сада површину стакленика од 400 квадрата краси 200
разноврсних биљних сорти. Производња цвећа у нашим
условима није претерано профитабилна, али је власница
задовољна јер се бави послом који је испуњава лепотом
и задовољством.
- Почела сам са резаним и саксијским собним цвећем и
како сам долазила у контакт са биљкама упознавала сам
их. Увећавали су се количина и врсте цвећа у стакленику,
тренутно ме посебно занимају травеперне цветнице, има
их 120 врста у расаднику. Оне су врло актуелне у свету,
јер могу да презиме напољу као вртне биљке, а с пролећа
их неморате поново садити пошто се саме шире, каже
госпођа Милинковић

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЗАДОВОЉАН САМ СВОЈИМ
ЖИВОТОМ. КРЕНУО САМ ОД НУЛЕ!

Рајко Вуковић дошао је у Вршац
из родног Божурња где су брат и он
остали као ратна сирочад. Мајка
им је умрла када је Рајко имао 3
године, а оца су прво мобилисали,
а када је Други светски рат почео,
одвели у Немачку, у радни логор.
Живот га ни мало није штедео. Али,
задовољан је, каже, јер је кренуо
од нуле и успео да постане човек,
заврши школу, запосли се, оснује
породицу. Није било никога да га
посаветује. Знао је да све мора сам.
Задовољан је и срећан, има дивну
породицу, супругу, сина, ћерку,
четворо унучади...
Какво сте детињство имали?
-Рођен
сам
25.9.1936.у
селу
Божурња, општина Топола. Отац ми
се звао Милисав, а мајка Лена. Били су
пољопривредници. Имао сам брата
Живка, 4 године старијег. Мајку ни
не памтим. Умрла је када сам имао 3
године. Оца су, крајем 1940, мобилисали
у рат. Касније су их заробили Немци и
проследили у Немачку у радне логоре.
Тамо је остао до 1945, али ни после
ослобођења није хтео да се врати. Знао
је да у селу нема од чега да нас издржава.
Остао је у Немачкој да ради, а после је
отишао у Америку. Ја сам, по завршетку
школе, ишао у Немачку, у Брауншвајг, да
видим оца, 1956. Срели смо се на станици
у Хановеру. Стајао је сам, помислио сам
да је то мој отац и пришао му. Расплакали
смо се. Дуго се нисмо видели. Остао сам
код њега и код маћехе месец дана. Овде
је било тешко тада добити пасош. То ми је
средио Шота, радио је у полицији, а био
је у фудбалском клубу у коме сам играо.
Ни једног тренутка нисам размишљао
да останем у Немачкој. Овде сам оставио
другове, мој живот је био овде. И отац
се вратио много година касније, као
пензионер из Америке, 1968.
Остали сте врло рано сами, као
дечак, ратно сироче. Како сте се
сналазили?
-Први разред сам завршио у родном
селу. У крајњем сиромаштву и беди, без
игде ичега. После ме је узела мамина
сестра која је била удата у суседном селу
Овсишту. Ту сам завршио још 2 разреда.
Лепо су ме примили, а ја сам се трудио
да помогнем колико год могу. Био сам
скроман, увек некако по страни.
Онда сам прешао у Дом за децу без
родитеља, ратну сирочад, који је био
отворен у Рачи Крагујевачкој. Ту сам
завршио нижу пољоприведну школу.
Дом је имао имање где смо радили
праксу. У дому смо имали све, били
смо збринути онако како треба. Брат је
отишао у Београд, у породицу Вуловић.
Помогао му је Милан Вуловић, добар
човек. Његова рођака се скривала у
нашој кући и тако преживела рат.
Како и када сте дошли у Вршац?
-После матуре, понудили су нам
да упишемо средњу пољопривредну
школу. Могли смо да изаберемо где. Ја

сам се одлучио за Вршац. Нисам ни знао
где је. Мој друг из Дома ми је причао
да у Вршцу има леп парк, стадион... Он
је био Вршчанин. Тако сам дошао овде
1951. и остао до данас. Завршио сам
воћарско - виноградарски смер. Као
средњошколац, био сам у интернату
Пољопривредне школе, а када сам
завршио становао сам приватно у граду.
Тада се нису издавали станови као данас,
само собе, није било ни купатила. После
сам уписао Пољопривредни факултет.
Нисам имао никакву стипендију, радио
сам да бих се издржавао. Нисам дао
услов за 2. годину и напустио сам.
Као омладинац бавили сте се
спортом. Којим?
-Играо сам фудбал. Тако сам и почео
да упознајем Вршац и Вршчане. Почео
сам да играм за ФК „Јединство“. Прво
у подмлатку и касније у првом тиму.
Носио сам дрес број 2 - десни бек,
имао сам 7 - десно крило и 8 - десна
полутка. Играо сам десетак година, до
1963. када сам отишао у војску. После
војске сам одиграо још једну сезону и
престао. Дошле су породичне обавезе.
Док сам играо фудбал, тренери су нам
били познати фудбалери у ондашњим
прволигашким тимовима као Миодраг
Торбаров. Тренирао нас је и Божа
Торбаров, а најдуже је био Мома Ђокић.
Он је био онај репрезентативац који
је играо на Мундијалу, на светском
првенству. Родом је из Беле Цркве, Био
је и добар човек и добар тренер.
Када смо, са 11 победа, освојили
1. место у Банатској лиги, ушли смо
у Војвођанску, али изгубили смо
неке утакмице и нисмо ишли на
квалификације за 2. Савезну лигу.
Вршчани су волели фудбал. Имали смо
дивну публику, пун стадион, по 3.500
гледалаца, једном чак 5.000. Вршачки
фудбал дао је доста квалитетних играча
који су отишли у прволигашке клубове.
Тада су играли Србу, Мохан, Шућа... а из
Звезде су нам дошла 4 млада играча,
добри фудбалери: Хаџи Костић, Јакшић,
Тошић и Васић, на препоруку Исе
Јовановића, ондашњег политичара.
На утакмице смо ишли најчешће
возом, ретко аутобусом. Ишли смо
у Суботицу, Панчево... Лепо смо се
дружили. Заједно смо излазили у Дом
армије, по месним заједницама, на
игранке, у ресторане Пошта, Шумадија,
Србија... Нисмо могли да седнемо негде,
а да нас наши навијачи не часте пићем.
Хранили смо се у кафани ФК Вршац, клуб
је плаћао, затим у млечном ресторану
где је сада Војвођанска банка, а најбоља
храна била је код часних сестара
Католичке цркве. Имали смо 3.000
динара премију кад победимо. Сећам се

-Добио сам, преко кабинета
Маршала Тита, Медаљу рада
и златну медаљу од Савеза
синдиката Општине Вршац.
Био сам члан Савеза комуниста
Југославије од 1973. Као војник,
унапређен сам у чин разводника.
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да нам је једном клупски благајник Влада
Веселиновић рекао: „Децо, па изгубите
већ једном, немам више пара!“ Добили
смо 11 утакмица узастопно и за сваку
по 3.000 динара. А, Коста Митровић,
управник ондашњег вршачког женског
интерната, стално нам је претио да не
дирамо његове ученице, јер бићемо
кажњени!
Где сте добили први посао по
завршетку школе?
-Фудбал ми је помогао да добијем
посао. У управи су били виђени људи.
Почео сам да радим у „Вршачким
Ритовима“, 1955. Добили смо мопеде
да путујемо до радног места, и по
киши, и по блату. После сам прешао у
„Вршачке винограде“. Сваке године су
подизали нове винограде, обнављали
старе, тако да је увек било од 1.200 до
1.400 ха. Директор је тада био Сава
Смиљанић, после Кожетинац... Почео
сам да радим у Планској служби,
захваљујући Радомиру Цонићу, шефу.
После, када су се „Виногради“ поделили,
прешао сам у ратарство и остао све
док се „Агровршац“ није отцепио од
београдског ПКБ. Формирала су се два
ОУР-а, сточарство и ратарство. Ја сам
био у ратарству и касније добио радно
место у седишту фирме, у Лоле Рибара,
сада Васка Попе, где је„Матијевић“. Ту сам
остао до пензионисања. „Агровршац“
је била добра фирма, доста се улагало,
изграђени су бројни објекти, радионица
за
поправку
пољопривредних
машина, кухиња за раднике, сређена
су економска дворишта... Директор
је био Младен Ћапин. Имали смо
и прехрамбену продавницу. Све
је добро функционисало. Људи су
долазили расположени на посао.
Радило се, пшеница је тада преношена
у Пожаревац за брашно, репа је ишла у
Ковин, у фабрику шећера, сунцокрет у
уСрпску Црњу, у уљару. Била су то златна
времена вршачке пољопривреде. Како
се догодило да се све то уруши, не знам.
Ја сам отишао у пензију 1997, све је још
функционисало. Стева Пауновић је био
надлежан за оба ОУР-а. Помоћник му
је био Мики Ђорђевић. Били су добар
тандем који је добро управљао. Била
је једна лагана дисциплина и боље се
радило него данас када је све, некако,
под присилом. У пензију сам отишао као
руководилац општег сектора.
Како је изгледао Ваш лични живот?
-Моја супруга Стојанка, девојачко
Зец, и ја упознали смо се 1960. Није
могла да побегне иако је била Зец.
Ђорђе Хаџи Костић, мој друг фудбалер,
забављао се тада са Стојанкином
другарицом Бојаном, нажалост сада
покојном. Тада је био актуелан корзо.
Мушкарци су стајали и гледали девојке
које су шетали поред њих. Бојана ми је
рекла да једна њена другарица хоће
да се упознамо. Нисам ни знао, била је
још малолетна. Била је лепа. Сећам се
оне њене хаљине, карирана, плава, са
чипком, носила је балетанке. Почели
смо да се забављамо, излазили смо,
путовали... Венчали смо се августа 1965.
Већ смо 52 године у браку, то су два
живота. Стојанка је професор српског
језика и књижевности, у пензији је.
Имамо сина Бранислава и млађу ћерку
Јелену. Обоје имају своје породице.
Бранислав има двојицу синова Луку и
Марка. Млађи Марко тренира фудбал,
успешнији је од деде, репрезентативац
је. Увек ми све детаљно објасни како
су и где играли. Јелена има две ћерке,
Исидору и Ксенију. Имамо дивну унучад.
Како проводите пензионерске
дане?
-Док смо могли, помагали смо око
унука, да пручувамо. Стојанка и данас
одлази за Београд, помаже Јелени око
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ОАЗА ПОД ЗАШТИТОМ

У центру Влајковца, скривен у парку код старог
каштела, смештен је Ресторан „Језеро“ власништво
Влајковчанина Иштвана Биро који је на привременом
раду у Аустрији. Велелепни природни амбијент, красе га
језерца и столетна стабла, пружа несвакидашњи ужитак
гостима који сврате на „добар залогај“.

Ресторан има богату понуду специјалитета од свеже
рибе из порибљеног вештачког језера крај објекта, као
и јела са роштиља каже Мирко Мрђа, шеф ресторана
„Језеро“.

деце. Бака им не да да узимају жену
да чува децу. Одржавамо кућу коју је
наследила Стојанка од родитеља. Радио
сам тамо башту док нисам оперисао
кукове, сада радим виноград, бринем
о псу. Имамо велику породицу, много
славља, рођендана, слава...
Да ли сте задовољни животом?
Шта је у животу најважније?
-Од малих ногу сам научио да радим,
да будем послушан и тако до пензије.
Остао сам сам као мали. Сам сам живео,
становао, могао сам да кренем и лево и
десно, али нисам, држао сам се правог
пута. Нити сам пио, нити пушио, нити се
дрогирао, нисам учествовао у тучама,
свађама... Био сам поштен. Сматрам
да све млађе генерације треба да буду
поштене, искрене, да имају обзира
према свима, нарочито старијима, да их
поштују, да не буде свађа, гложења... То је
данас, нажалост, све ређе.
Задовољан сам својим животом.
Кренуо сам од нуле, без ичега, био сам
ратно сироче. Као дечак у родном селу
био сам више гладан него сит. Када је
отац отишао у заробљеништво, није
остао нико ко је могао да помогне
брату и мени. Село је мало, разуђене,
удаљене куће. Кроз село су пролазиле
4 војске: партизани, Немци, четници,
Бугари. Бежали смо у друго село, стоку
су склањали у шуму, храну су укопавали
у земљу да би сачували за своју децу.
Сећам се када ме је једног дана, у
теткином дворишту, узео у наручје један
четник, када је чуо да сам ратно сироче.
Није ме узео да ме пољуби, помази,
осетио сам то, обузео ме је невероватан
страх. Добро се сећам тога. Било је
свега. Даринка Павловић је сарађивала
с партизанима, скривала је Душана

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 565, 27.
АВГУСТ 2004. ГОДИНА

ЗЛАТНА ЈЕСЕН

У Гудурици ће се од 3. до 5. Септембра, трећу годину за
редом одржати „Златна јесен“, етно фестивал фолклора
и музике. Овом манифестацијом представља се део
региона у подножју највишег врха Војводине омеђен
виноградима, где у слози живе припадници 18 нација.

Петровића Шанета. Убили су је мучки.
Прво су пред њеним очима убили њене
две ћерке, а онда су стрељали њу. Није
хтела да ода Шанета. И данас тамо стоји
споменик.
Задовољан сам како сам проживео
свој живот. Никада нисам имао никога
да ме саслуша, посаветује, од малих
ногу без родитељске љубави. Сам сам
морао да бирам свој пут. А, искушења су
велика. И сам, и гладан... Срећа да нисам
имао никакву болест, а било је у то време
свега.
У животу је најважније поштење, да
будемо искрени једни према другима, да
се поштујемо, волимо и помажемо.
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

За тродневни фестивал припрема се богат музичко
-забавни и спортски програм у коме ће наступити око 250
гостију из Војводине и Србије.
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Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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САЈАМ ПРИВРЕДЕ И СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ПЛАНДИШТУ

ПОДРШКА МАЛИМ И
СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

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

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО
СТРАНИЦЕ НАШЕ
ПРОШЛОСТИ (3)

ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

Удружење за туристичку
промоцију
општине
Пландиште
Планадијум
организовало
је
прошлог
петка у Културном центру
Пландиште 9. Пландиштански
сајам привреде и 3. Сајам
социјалног предузетништва. На
сајмовима су се представили
бројни излагачи из земље и
иностранства.

- Желимо да скренемо
пажњу и утичемо да се Закон
о социјалном предузетништву
што пре нађе у скупштинској
процедури и да проради трећи
сектор како би, као у земљама
Европске
уније,
доносио
до 10 одсто учешћа у бруто
националном приходу – рекао
је Горан Микулић, организатор
сајма.

-Стратегија
развоја
социјалног
предузетништва
треба да се развија на стартаповима, али и на помоћи
малим предузећима и занатима
– истакла је др Александра
Јовичић Кресовић, модераторка
трибине „Развој социјалног
предузетништва“.
Председник
Општине
Пландиште
Јован
Репац
нагласио
је
да
локална
самоуправа у складу са својим
могућностима излази у сусрет
свима који са адекватном
документацијом покушавају да
покрену сопствени бизнис.
Павле
Почуч,
заменик
покрајинског
секретара
за
привреду и туризам изјавио је да
Покрајина подржава све сајамске
манифестације
на
којима
се промовише и афирмише
привреда, туризам и традиција.
На штандовима су се нашле
рукотворине и традиционалне
посластице углавном чланица
женских удружења, али и
радови ђака, чије су се школе
овом приликом представиле.

Гробље у овом насељу
одувек је на истом месту. Немци
су сахрањени на улазу, иза
њих Мађари , а Срби и Јевреји,
даље улево. ПО непотврђеним
подацима , на истом месту било је
православно гробље, вероватно
са почетка насељавања овог
дела Баната. На гробљу је 1838.
године започета градња капеле
светог Доминика, на иницијативу
овдашње општине.
Нова капела саграђена је 2000.
године и налази се уз гробље
северно од Пландишта.
Позна
Терезијанска
колонизација Баната Немцима
спроведена је по Плану за
колонизацију Баната коју је
израдио Кемпеле, а усвојио
ондашњи Државни савет. По
том плану сваком домаћинству

требало је доделити према
члановима породице и квалитету
земље онолики комплекс колико
је оно могло обрадити. „Земља
треба да је пуном смислу својина
онога који је обрађује, са којом
треба да се сроди и као посредник
да постане прави родољуб“ – стоји
у Прегледу колонизације у 18. и
19. веку др Борислава Јанкулова
који је штампала Матица Српске
1961. године.
„Куће су у то доба удобније од
Терезијанских, дуже и са више нуз
просторија. Свака Кућа је морала
да има покривен нужник на крају
дворишта. При том, ако би ко
желео још удобнију кућу, могао је
примити од ерара (државне касе)
материјал за зидање на отплату
од 6 година, с тим да 15 година не
плаћа порез на њу“.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ

ПРИРЕДБА ЗА
ЂАКЕ И ГОСТЕ

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ из
Пландишта обележила је прошлог петка свој Дан
школе.
- Ученици су припремили програм о Доситеју
Обрадовићу, чије име школа носи од 1974. године.
Школа данас има 350 ученика, а са подручним
одељењима 540 – рекао је Сава Дивљаков,
директор ОШ „Доситеј Обрадовић“.
Директор је додао да су тренутно у току радови
на санацији и реконструкцији зграде школе, а реч
је о највећем пројекту који се тренутно спроводи
у општини Пландиште. У току су радови на фасади
и прилазу школе, а ускоро ће почети и замена
прозора, подова и санитарних чворова. Расписан
је и тендер за замену гасног котла.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ПОРЕМЕЋАЈ ИЗГОВОРА ГЛАСОВА – ДИСЛАЛИЈА

Развој говора уз развој
моторичких
способности
за
родитеље
представљају
најважнији
показатељ
психофизичког развоја њиховог
детета. Говор малог детета је
резултат процеса учења, који
након неког времена постаје
сличан говору одраслих. Ако
говор у било ком свом облику
одступа од говорне средине
нарушава
се
разумљивост
и
отежава
комуникација.
Поремећај
артикулације
или дислалија огледа се у
неправилности или немогућности
изговора појединих гласова
код деце са нормалним слухом,
развијеним
речником
и
одговарајућим
изражавањем.
Гласови могу бити оштећени по
типу:
1)
Супституција
-замена
неразвијеног
гласа
већ
формираним,
2) Дисторзија- оштећење самог
гласа,
3) Омисија - недостатак,
непостојање одређеног гласа.
Гласови имају своју развојну

линију, тј. при појављиваљу
гласова постоји одређени ред.
Сваки узраст прати и одређен
развој гласова, а то је битно
у
дијагностици
поремећаја
изговора. До навршене треће
године дете треба правилно да
изговара гласове: а,е,и,о,у,п,б,т
,д,к,г,м,н,ј,ф,в,х. Од 3-4,5 године
изговара: с,з,ц,л,ш,ж. Између 4-4,5
године формирају се гласови:
ч,ћ,џ,ђ,њ,р. Ове норме са разликују
у зависности од различитих
аутора, али сви се слажу да дете
са 5,5 година треба правилно да
изговара све гласове.
Нека
деца
врло
лагано,правилно изговарају све
гласове, док друга на том путу
пролазе кроз низ тешкоћа. Развој
изговора гласова код сваког детета
је индивидуалан и поступан. Да
би говор био разумљив морају
се поштовати правила у изговору
гласова. Потешкоће у усвајању
правилне артикулације (изговора)
гласова треба уочити што пре, а
нарочито пре поласка у школу. До
тада сваки глас треба јасно да се
чује и да се не меша са осталима.

Узроци настанка поремећаја
артикулације могу бити различити.
Један од узрока је моторна
неспретност и некоординисани
покрети говорних органа, као
и дуготрајно сисање палца
или цуцле. Осим тога неки од
узрочника могу бити и честе
упале ушију, као и неразвијен

фонематски слух (неразликовање
гласова по звучности). Врло чести
проблеми са артикулацијом могу
да настану из комуникације са
лошим говорним моделом. Дете
говор усваја слушајући и настојећи
имитирати
говор
околине.
Родитељи често из најбоље
намере да их дете разуме или
осети топлину у обраћању говоре
краћим реченицама или тепају
детету. Неправилан говорни узор
односно употреба“ искривљеног“
говора одраслих може бити један
од узрока поремећаја изговора.
Уколико приметите да ваше
дете не изговара неке гласове,
замењује их или их једноставно
изговара другачије од својих
вршњака, било би добро да
се јавите логопеду како би се
тешкоће што пре отклониле. Лоша
артикулација врло брзо постане
лоша навика, која се како време
пролази теже коригује. Што се
дуже одлаже посета логопеду, то

ће бити теже кориговати гласове.
Логопедском терапијом
која
обухвата низ специјализованих
поступака
и
метода
тј.
корекцијом поремећаја изговора,
саветовањем родитеља о раду
са дететом код куће, личном
подршком и помоћи детету,
артикулацијски поремећаји се
успешно исправљају.
Потребно
је
нагласити,
да не усмеравање пажње на
постојање проблема, у овом
случају потешкоћа у изговору
гласова и не укључивање у
терапију , може негативно да
утиче на самопоуздање детета, а
касније на способност усвајања
и савладавања вештина читања и
писања истог детета.

стоке. Кажу да им то много значи
за практичан део наставе, јер
могу доста више тако да науче.
Ђаци недељно имају четири
дана теоријску наставу, а један
дан је пракса. У последње време
у развоју је и пчеларство, има
тридесетак кошница са пчелињим
друштвима. Да набавком стоке
нису створени адекватни услови,
настава не би могла да се одвија у
предвиђеној форми.
-Морали бисмо више да се
ослањамо на наше пријатеље ван
школе где би ученици морали да
одлазе на праксу, истиче Клиска.
Овако је свакако боље и сви
смо задовољнији, и ђаци, али и
професори.

Уз
сточни
фонд,
Пољопривредна
школа
„Вршац“
има и воћњаке,
винограде, оранице за ратарску
производњу, као и пластенике
где се обавља узгој повртарских
култура.
Руководство
и
просветарски кадар има добру
визију развоја Школе коју врло
успешно реализује последњих
година. Заједничким преданим
залагањем са својим ђацима,
Пољопривредна школа „Вршац“
постала је успешна образовна
установа не само у граду, већ и
шире. А, о томе најбоље сведоче
све већа интересовања основаца
матураната за упис у ову школу.
Ј.Е.

Марија Кери Кутлешић,
дефектолог- логопед
Јелена Драмлићанин Кабић,
дефектолог – логопед, реедукатор
психомоторике

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“ ОБНОВИЛА СТОЧАРСТВО

ОБОГАЋЕН СТОЧНИ ФОНД

Последње
две
године,
Пољопривредна школа „Вршац“
урадила је много на обнови
сточарства у својим објектима.
Сточарство је један од образовних
профила ове средњошколске
установе, а у школским објектима
где су смештене животиње,
ученици обављају практичну

наставу. Сточни фонд има овце,
козе, магарце, кокошке и свиње.
-Одлучили смо да прво
набавимо стоку, јер када је она
ту онда брже и ефикасније иде
и обнова објеката, како би се
створили квалитетни услови за
одгој, објашњава Срђан Клиска,
директор
Пољопривредне

школе „Вршац“. Пре месец дана
набавили смо и овце, које су
уматичене, а током овог месеца
очекујемо и прве принове од
оваца. Имамо и козе, донације
неких наших бивших и садашњих
ученика, ту су и јарићи, и магарци.
Ученици су врло задовољни
јер је из дана у дан све више

10 ВРШАЧКА КУЛА

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман

2. Дневник српске домаћице, Мирјана
Бобић Мојсиловић
3. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић
4. Арзамас, Ивана Димић
5. Ко је убио Катарину, Вук Драшковић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Научи да програмираш, Макс
Вејнрајт

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов
4. Марта Смарт и Вашар загонетки,
Урош Петровић
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Ниплпипл – Фрка
2. Елементал – Ништа
3. Фрајле – Љубав на дар
4. Луце – Бар још трен
5. Едо Мајка – Не могу дисат

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ЈАВНО ЧИТАЊЕ ЧУВЕНОГ РОМАНА

„ДОН КИХОТ” СЕ ЧИТАО У
БЕОГРАДУ НА 35 ЈЕЗИКA

Необични роботи Института
„Михајло Пупин” Нао и Мигел де
Сервантес отворили су у Институту
Сервантес јавно читање чувеног
романа „Дон Кихот”. Одломци из
најпревођеније књиге на свету
после Библије чули су се на 35
језика.
Београд се тако придружио
Мадриду и другим градовима света,
где се јавно читање авантура Дон
Кихота и Санча Пансе организује
више од две деценије.
Читање „Дон Кихота” започео је
министар културе и информисања
Владан
Вукосављевић,
уз
запажање да је Сервантес успео
да дочара универзалну особеност
људског духа, његову борбу
против ветрењача, узалудности и
ограничења судбине, што „почива
дубоко у сваком човеку”. Он је
рекао да Институт Сервантес врло
успешно организује јавна читања
на различитим језицима у целом
свету, што је „спретан, мудар потез
утемељене културне политике”.
„Можда бисмо и ми могли да
учинимо нешто слично, имамо
нобеловца Андрића и Црњанског
и друге велике писце и песнике.
Овај догађај нас подсећа и да треба
неговати културу читања и класика
и савремених писаца. Било би

неопходно да књига постане део
наше свакодневице”, истакао је
Вукосављевић.
Глумац Слободан Бештић
рекао је да би волео да игра Дон
Кихота. „Вероватно бих се питао
шта су то ветрењаче данас, против
чега бих се ја борио и шта данас
представљају ти идеали”, рекао
је Бештић, уз констатацију да
таквих идеала више нема, а таквих
карактера ретко, нарочито у младој
генерацији, па би то више било
подсећање на прошло време које
више не постоји.
Кантауторка Александра Ковач
је Сервантесове бритке, духовите
и вековима актуелне реченице
читала на шпанском. „’Дон Кихота’
сам прочитала у основној школи
први пут и сећам се да је та књига
оставила на мене снажан утисак
због борбе појединца против
система. Осећала сам као да ми је
дала ветар у леђа да се ја борим за
неке своје снове”, рекла је Ковач.
Директор Института Сервантес
Енрике Кемаћо Гарсија подсетио
је да је неколико месеци након
објављивања „Дон Кихота”, 1605.
Године, 262 примерка романа
послата у Мексико, а 100 у
Колумбију, да су Британци на свом
језику читали Сервантесово ремек-

дело 1612. Године, Французи две
године касније, Италијани 1622.
Године, Холанђани 1657, а 1895.
Године је први пут у целости
преведен „Дон Кихот” на српски
језик.
Данас су се реченице великог
шпанског писца чуле и на

арапском, хебрејском, корејском,
каталонском, галијском, баскијском,
кечуа, свахилију и другим језицима,
уз учешће представника амбасада,
али и познатих глумаца, музичара,
спортиста.
Извор: Политика

НОВИ РЕКОРД АМЕРИЧКЕ АСТРОНАУТКИЊЕ

ПЕГИ ВИТСОН РЕКОРДЕРКА
ПО БРОЈУ ДАНА У СВЕМИРУ

Америчка астронауткиња Пеги
Витсон оборила је рекорд САД у
дужини боравка у свемиру, који је
износио 534 дана, два сата и 48 минута.
Тај рекорд поставио је прошле године
астронаут Џефри Вилијамс.
Честитајући обарање рекорда
команданту Међународне свемирске
станице, председник САД Доналд
Трамп оценио је да се ради о
„посебном
дану
величанствене
историје америчких свемирских
летова”.
Пеги Витсон је изјавила да обарање
рекорда представља „велику почаст”,
док се америчка Национална
ваздухопловна
и
свемирска
администрација – НАСА припрема
за слање људи на Марс у року од
петнаестак година.
Свемирска станица је кључни мост
између напуштања Земље и путовања
у далеки свемир, оценила је Пеги
Витсон.
Она је указала на значај система за
рециклирање на Свемирској станици,
који урин претвара у воду за пиће:
„То заиста није толико лоше колико
звучи”, рекла је Пеги Витсон, на шта је
Трамп одговорио: „Драго ми је што то
чујем. Боље ви, него ја”.
Педесетседмогодишња Пеги Витсон
је најстарија жена у свемиру, известио
је АП. Витсон је већ међу женама била
рекордерка по боравку у свемиру, а
пре непуних месец дана поставила је и
рекорд по трајању борака у отвореном
простору, ван свемирских бродова, по
„шетњама” свемиром.

Када се у септембру буде вратила
на Земљу, Пеги Витсон ће имати
укупно 666 дана проведених у орбити
током три путовања.
Светски рекордер је Рус Генадиј

Падалка, са 879 дана проведених у
свемиру, пренео је Фонет, који је тај
рекорд поставио крајем јуна 2015.
године.
Извор: Политика
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ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ПЕСНИЧКУ КЊИГУ

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „ВАСКО ПОПА“

Агенција „Ђорђевић“ из Вршца
расписала је Конкурс за доделу
књижевне награде „Васко Попа“ за
најбољу песничку књигу објављену
у 2016. години.
За Награду конкуришу све
песничке књиге стваране и
објављене на српском језику, а
право предлагања за Награду имају
сва правна и физичка лица. Одлуку
о избору најбоље књиге песама
за 2016. годину, донеће трочлани
жири именован од стране оснивача
награде, Агенције „Ђорђевић“.
Жири за доделу награде, заседаће
у Београду (у Француској улици
број 7), а награда ће бити уручена
у Вршцу, на дан рођења великог
песника Васка Попе 29. јуна 2017.
године, тачно у подне.
Покровитељ награде је Град
Вршац, а конкурс је отворен до 25.
маја. Књиге песама, потребно је
послати у три примерка на адресу:
Удружење књижевника Војводине,
Браће Рибникар број 5, са назнаком
„За Награду Васко Попа“.

VIN
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НОВИ УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ АТЕЉЕА „МОРАРИУ“

ДИАНА ТОНЧЕВ НАГРАЂЕНА НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ

Шестогодишња Диана Тончев
добитница је друге награде у
категорији предшколаца на ликовном
конкурсу „Светосавље и наше доба“.
Млада уметница је полазница
Ликовне школице Атељеа „Морариу“,
који је још једном потврдио свој успех у
раду са најмлађима. Полазници школе
Атељеа „Морариу“ већ годинама су
добитници најпрестижнијих награда
на ликовним конкурсима у земљи и
иностранству, а са њима од оснивања
раде ликовни педагози, сликарке
Доминика и Даниела Морариу.
Конкурс „Светосавље и наше
доба“ организован је у сарадњи
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Србије и Друштва
ликовних педагога Војводине.
Награда ће Диани Тончев бити
уручена 13. маја у Новом Саду.
Т.С.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА АЛЕКСАНДРА АВРАМЕСКУА

ФОТОГРАФИЈЕ ИНСПИРИСАНЕ БОКОМ

Самостална изложба фотографија
под
називом
„Бока“,
аутора
Александра Аврамескуа, отворена
је у суботу у изложбеном простору
Центра Миленијум.
Изложене су 22 фотографије,
четири у формату 120x80цм и
осамнаест у формату 80x60цм, а
заједно представљају ретроспективу
са мотивима Бококоторског залива,
која је настајала током неколико
година.
- Ове 22 фотографије представљају
избор од неколико стотина радова
насталих у протеклих осам година,
колико летујем у Боки. У питању су
пејзажи, детаљи, али и апстрактне
фотографије, жанровски микс којем је
заједничка само тема, Бока которска
која ми је била инспирација – рекао је
Аврамеску.
Александар
Аврамеску
се
фотографијом бави још од
детињства, а од дванаесте године
био је активан члан тадашњег

вршачког
фото-клуба.
Данас
је оснивач и председник Фото
клуба у Вршцу, који је после 20
година поново почео са радом,
захваљујући
управо
његовој
иницијативи. Добитник је више
значајних награда из области
форографије. До сада је излагао на
бројним заједничким изложбама, а

ово је његова четврта самостална
изложба.
Изложбу је, пред више од 120
људи, отворио Драган Милановић,
телевизијски редитељ из Београда.
Публика је, осим у фотографијама,
уживала и у наступу вршачког бенда
„Start making sensе“.
Т.С.

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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Станари Дома ученик а сре дњих шко ла у Вршцу
пос тигли с у изу зетне ре зултате на овогодишњим
такмичењима.
Највећи и најважнији свак ако
с у Сусрети ом ладине Домова ученик а сре дњих
шко ла Репу б лике Србије, који имају такмичарски
к арак тер и организују се на региона лном
и
репу б личком
нивоу.
На
овогодишњем
региона лном такмичењу у к улт урно- уметничком
с твара лаштву, у Сремској Митровици,
где се
такмичи ло 13 домова из В ојводине, и на Спортској
домијади у Апатину, ђаци вршачког Дома ученик а
освоји ли с у двадесетак награда к ако у екипном,
тако и у поје диначном п ласману.
-Задово љни смо ре зултатима ученик а нашег
Дома на овогодишњим такмичењима, к аже
Витомир Вишацки, дирек тор Дома ученик а
сре дњих шко ла у Вршцу. С обзиром на то да у
нашем Дому ради петнаес т к улт урно уметничких и
спортских секција и не чуди што смо учес твова ли
у готово свим такмичарским к атегоријама у
об лас ти к улт уре и спорта. Припреме за с усрете
трају током це ле шко лске године.
На региона лном такмичењу
у к улт урно уметничком с твара лаштву у Сремској Митровици,
вршачки домци ос твари ли с у од личне ре зултате
у с ле дећим к атегоријама: прво мес то у модерном
п лес у и етно и народној му зици, друго мес то у
к атегорији драмски прик аз, где је Вршчанима
доде љена и награда за најбо љу мушк у улог у, друго
мес то освоји ли с у и у популарној му зици. Трећу
награду доби ли с у фо лк лор, поетско сценски
прик аз, литерарно и ликовно с твара лаштво.
Више
од
500
ученик а
војвођанских
сре дњошко лских домова учес твова ло је, ове
године, на Спортској домијади у Апатину, а међу
њима и вршачки домци. Такмичи ли с у се у с ле дећим
к атегоријама и ос твари ли завидне ре зултате:
прво мес то шах, девојчице екипно, с тре љаштво,
дечаци екипно, с тони тенис, поје диначно – Д ани
Ре бек а, шах, поје диначно – М арија Станимировић.
Друго мес то освоји ли с у шах, екипно дечаци,
затим с тре љаштво, поје диначно Крис тина Вујић
и Андрија Савићевић, фудба л мушк арци и женск а
одбојк ашк а екипа.
Ци љ Домијаде је пре дс тав љање домова
и онога што се реа лизује у оквиру с лободних
ак тивнос ти, а ли и промовис ање с арадње,
дру жења и здравих с ти лова живота, ис тиче
дирек тор Вишацки. Домијаде с у при лик а да м лади,
у атмосфери фер п леја, доброг распо ложења и
дру жења пок аж у шта с у током године научи ли и
пос тигли кроз ак тивно учешће у раду секција за
које с у се опре де ли ли.
Првоп ласирани с а региона лних домијада
учес твова ли с у на репу б личким с усретима
који с у се ове године, за к улт урно уметничко
с твара лаштво, одрж а ли у Новом Саду. Вршачки
Дом ученик а сре дњих шко ла пре дс тав ља ле с у
му зичк а секција, у к атегорији етно и народна
му зик а, и п лесна секција која је, у изу зетно јакој
конк уренцији, освоји ла друго мес то.
У овдашњем Дому ученик а очек ују добар
п ласман с тре лаца, шахис ткиња и с тонотенисерки
на репу б личким спортским с усретима домова
ученик а који ће се одрж ати од 12-15. маја на
З латибору.
Ј.Е.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20 m2, у Белој Цркви,
или мењам за стан 40 m2 Београд, кућа
има плац 10 ари и добро је опремљена.
Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28 m2. Тел.
062/511-751.
На продају дворишна гарсоњера у
Вршцу. Тел. 013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан стан у Вршцу,
Иве Милутиновића 80, близу центра. Тел.
062/511-751.
Продајем кућу са локалом, 120 m2,
(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 m2, први спрат,
центар, погодан и за пословни простор.
Цена 40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем локал 135
m2, 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 21016-40.
Продајем јако повољно укњижен
стан – кућу у центру Панчева, фронт 13
m, 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 063/70-144-81.
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 650m2 са виноградом. Хитно и
повољно. Тел. 0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву, строги центар,
двособни стан 56 m2, 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 069/211-95-65.
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 m2 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 m2, 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 m2, 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 m2 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
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/15-11983.
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 m², 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. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20 m2. Бул.
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел.
064/429-54-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града. У
ул. Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и
064/27-17-446.
Кућа на продају, на плацу од
500 m2, стан 90 m2, гаража, подрум
50м2, у Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација, струја,
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телефон, централно грејање. Цена
45.000 еура. Тел. 064/12-46-099 и
060/44-56-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 m2, 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. 061/17139-82.
На продају кућа са окућницом
100m2 и великом баштом 1700 m2 у
Уљми. Тел. 064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи плац,
струја, вода, плин, канализација.
Повољно. Тел. 064/35-12-026.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
У Избишту продајме кућу,
новија градња (приземље и
спрат)100 m2, 18 ари плац, башта и
помоћни објекти, вода, струја. Тел.
064/456-01-05.
У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус спрат
100m2, плац 18 ари са помоћним
зградама и баштом. Тел. 06445601-05.
Продајем стан 31 m2,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. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље потез
„Црвенка“, близу града, поред
асфалтног пута за Румунију. Тел.
064/124-75-57 и 013/807-816.
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. 064/27-17446.
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. 062/511751.
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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 у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од 335
m2. 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 100m2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 m2 у
центру (код Вука Караџић школе)
ул. Светозара Милетића 2. Тел.
062/282-112 или 069/417-28-49.
Продајем кућу са помоћним
објектима (око 110m2) воћњаком,
баштом и пољопривредним
земљиштем све укупно 5807m2.
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. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и сателитску
антену (Швајцарска). Тел. 063/86297-49.
На продају кућа од 100m2
саграђена у близини центра града
са мањим двориштем и две нус
просторије.Улица Николе Тесле 49.
Цена 38.000 €. Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на
плацу од 1500 m2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 m2, у Вршцу, приземни са нуз
просторијама и гаражом, укњижен.
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.
Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.
Тел: 013/836-023
На продају кућа на Маргитском
насељу новије градње, на парцели
од 350 квадрата. Пвц столарија,
сређена, могућност замене за стан
уз доплату.
Тел: 060/6607-901, 060/3256070
Продајем кућу у Павлишу,
стара градња.
Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа,
гаража, плац 720 квадрата, воћњак,
виноград, може и замена за
двособан стан у ужем центру Вршца
уз доплату. Врата балконска, дупло
стакло, Словенијалес, нова.
Тел: 064/280-5862, 013/837-631
Продајем новију спратну кућу
са двориштем и баштом у Панонској
улици у Вршцу бр. 62.
Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу –
екстра повољно
Тел: 060/022-9643
Продајем двособан стан у
згради 67 m2 или мењам за мањи.
Цена по договору. Тел. 063/723-7655.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно

грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у
центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/7579-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена, ПВЦ столарија, могућност
заменеза стан са доплатом. Тел. 06066-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54 m²,
Трг Константина Спајића 6/12. Тел.
060/078-00-99 и 060/36-80-122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици Лепе
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по
договору. Тел. 065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за продају,
плац са кућом 700 m², гаража,
воћњак, лоза и цвеће. Тел. 831-631 и
064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000
евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 м2, на великом плацу, плус нус
просторије, летња кухиња. Тел.
064/151-39-19.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан за издавање опремљен,
клима, кабловска, интернет, веш
машина. Близу Пилотске академије.
Тел. 065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у ул. Пашићев
трг 5. Тел. 064/267-79-76.
Издајем кућу у Бихаћкој, близу
Миленијума. Тел. 065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у Жарка
Зрењанина бр. 77. Тел. 063/894-9163
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел. 064/5152-245.
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. 064/38-92-738.
Издајем стан у града за
студенткиње (ученице). Посебан
улаз, одвојене комуналије и цг.Тел.
838-702 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.
065/238-93-83.
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 063/78235-26.
У Београду издајем двособан
намештен стан студентима. Тел.
065/814-85-71.
Издајем намештен једнособан
стан у центру ул. Анђе Ранковић
(централно грејање, кабловска,
интернет). Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој девојци потребна
кућа за становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем
полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81
а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем гарсоњеру у Панчеву,
намештену, центар, за једну особу
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.
Издајем намештену гарсоњеру
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел
062/160-35-25 и 063/877-99-85.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел.
064/598 - 3898
Локал за издавање 22 m2,
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло
повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у строгом
центру. Тел. 060/335-11-72.
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату. Кућа
има 240м2 са поткровљем, гаражом
30м2 на плацу 1000m2, Вршац
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
Локал за издавање у улици Ж.
Зрењанина 77, 33 квадрата.
Тел: 063/894-9163
Кућа са двориштем за
издавање од 01. марта 2017.
(ненамештена), 3 собе, предсобље,
трпезарија - ниша и купатило, стара
градња, све адаптирано.
Тел: 064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.

ВРШАЧКА КУЛА
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Тел: 061/2940-062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100 евра.
Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.
Тел: 063/18-25-995, 013/838-733

РАЗНО

Купио бих казан за печење ракије,
пожељно широк аплитак, може и са
нагорелим ложиштем. Тел. 064/254-9595.
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 плац 13,50 ари на Тари,
на малом језеру, село Заовине. Тел.
063/384-430.
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.
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. 061/60496-46.
Вршим
услужно
машинско
млевење воћа дуње и јабуке. Тел.
063/11-21-270.
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, услужно радим дизајн и
припрему за штампу, израђујем слике,

графике и др. Уметничка дела,
продајем гардеробу 55кг на више!
Тел. 069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем
два
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,. 064/429-06-14.
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. 064/665-8804 и 832-027.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Продајем 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/ 290-69-53.
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. 065/803-1606.
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. 064/390-6276.

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. 826-266.
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. 826266.
Вршим услужно поправку
плинских пећи, шпорета, бојлера,
решоа. Врло повољно. Дајем и
гаранцију. Тел. 2101-623 063/482418.
Продајем две нове пећи
на чврсто гориво, половни
двокрилни и трокрилни прозор са
ролетнама, половна трпезариска
врата, мерач притиска и нов радио
касетофон. Тел. 064/390-62-76.
Продајем
три
дрвена
двокрилна прозора. Тел. 893-116 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. 013/806527.
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. 064/11953-84 и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
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.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000
дин.), Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“ Bosch
(3.500 дин.). Све заједно 10.000
дин. Тел. 061/88-249-88.
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.

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 23. до 27. априла у матичну књигу умрлих за матично подручје
Вршац уписано је 11 лица: Николаје Мунћан (1936.), Милева Славујевић (1928.),
Петар Миладинов (1925.), Фелиција Буда (1967.), Томо Мирић (1938.), Ратко
Марјановић (1944.), Ката Радић(1936.), Милка Холи (1961.), Анђелко Ђокић
(1940.), Драгица Радовановић (1937.), Драган Торбица (1953.).

Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 6
комади буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од 30 и
50 литара, детелину у количини
од 500 снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски бицикл. Тел. 064/47728-40
и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор „Лабин прогрес“
14 кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном
стању, 3 комада са старијим
гумама. Тел. 064/130-84-90.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем 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 сандучар
дрвени регал са столом, шиваћу
машину „Багат“ и вунени тепих.
Тел. 064/18-65-244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
Продајем пећ на дрва „Крека“,
веш машину „Бош“, брачни кревет,
тросед и фотеље, стилски сто и
столице, диван- отоман, плинску
пећ, прозор и храстова врата. Тел.
063/266-096.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-5244
Продајем
четвороделни
регал, дводелну судоперу, т.
Креденац, два тв сточића. Комоду

за постељину, мали прозор са
шалоном, кревет без мадраца,
витрину за књиге, кауч. Тел.
061/18-44-316.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34
Часови математике за основце,
средњошколце и студенте у
Уљми, апсолвент Метематичког
факултета. Тел. 060/501-50-01.
На продају метални „У“ профил
8х4 цм 900 дин. по дужном метру.
Тел. 065/20-30-750.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно!. Тел.
064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000 дин.
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке „Адидас“
40-41, очуване , повољно. Тел.
013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица, две
фотеље, тросед, врата дрвена,
електрични шпорет и кухињске
радне делове. Тел. 013/833-806 и
064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач
серије „5“ , у беспрекорном стању
. Вршим сервис кирби усисивача
са набавком делова. Тел.
060/0330746.
Бошова ланчана електрична
тестера АКЕ 405 нова некоришћена,
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43
нове некоришћенеТел: 064/1955 269
Продајем шиваћу машину
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209
На
продају
замрзивач
сандучар “Ободин” 300 литара,
сасвим исправан
Тел: 013/ 2820-059, 069/3770073
Поштена и вредна жена
служила би и неговала старију
особу и радила кућне послове. Тел.
064/33-926-33.
На продају два хектара земље,
у Великом Средишту, у близини
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел.
065/88-37-420.
За продају машине за
прање веша „Горење“, „Беко“,
„Индесит“ све у исправном стању.
Комбинован електрични шпорет
„Кончар“ исправан. Тел. 064/4290614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33926-33.

Продајем хемијски очишћена
два тепиха (2,5х3,5м), један
овални тепих(2.5х1,7м), оргинал
„BOSCH“ машину за прање веша,
плинску пећ са мермерном
плочом, пони бицикл.
Тел. 013/806-527.
Купујем једногодишње морке
(женске) из околине Вршца. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
Продајем сејалицу за жито. Тел.
845-037.
Дајем часова математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33926-33.
Продајем струг за обраду
метала, плуг за мотокултиватор.
Тел 064/151-39-19.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
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.
064/510-50-66
.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. 060/55515-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште,
цена 650 евра.
Тел: 2891-209
На продају Југо 55.
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806940 и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс
са 2 брзине. Генерално сређен.
Тел. 060/03-30-746.

Мирко
Добросављевић
(1951-2017)

Демократска странка у Вршцу је
изгубила једног од својих оснивача
и најупорнијих бораца за вредности
праведне и модерне Србије.
Нека му је вечна слава и хвала.
Градски одбор Демократске странке Вршац

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

18 ВРШАЧКА КУЛА
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ВРШАЧКИ СТУДЕНТИ ПО ПРВИ ПУТ НА ПОЗОРИШНИМ ДАНИМА РУМУНА У ВОЈВОДИНИ

СЦЕНСКА ИГРА
СА ПУНО МЛАДАЛАЧКОГ ПОЛЕТА

На сцени Народног позоришта
„Стерија“ у Вршцу, књижевно-уметничка
радионица
„Академика“
студената
Учитељског факултета Универзитета у
Београду – наставно одељење у Вршцу,
Високе школе струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“ Вршац и
Удружење грађана „Банатик Арт“ из
Вршца представили су се у недељу 23.
априла на Позоришним данима Румуна
у Војводини са комедијом „Професор
француског“, адаптација према тексту
Тудора Мушатескуа у режији Јулијана
Урсулескуа.
Комедија почиње у гимназији у једном
малом граду када дође нови, млади
професор француског језика. Његов
долазак буди емоције и праву збрку
међу ученицама завршне године, тако да
настају хаотичне и драматичне ситуације.

Како се прича да је професор висок и
леп, девојачка срца и машта узимају полет,
иако момци са којима се друже покушавају
да оспоре гласине о новом професору.
У ствари, Дан Балинт, професор
француског језика, је изузетна личност:
млад, леп, културан, тако да се ученице
заљубљују у њега. Растанак проузрокује
уздахе, чежње, љубомору и интриге.
Туци, једина ученица која је наизглед
остала равнодушна и која вешто скрива
своја осећања, причајући непрестано
о измишљеном заручнику, успела је да
пробуди љубав у професоровом срцу...
Учесници представе су након
извођења добили дипломе, а председник
жирија Зоран Цветковић уручио је и
диплому за „Најуспешнију улогу вечери“,
која је припала дебитанткињи Маријани
Тотан.

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ ОДРЖАНА ТРИБИНА

НА КАФИ СА ФРОЈДОМ

Прва у низу планираних трибина
под називом ,,На кафи са Фројдом”
одржана је у петак, 28. априла
у 18 часова у вршачком Дому
омладине. Предавач је била мастер
филолог Катарина Радак, која се
бави психологијом и источњачком
филозофијом, као и историјом
религија.
- Човечанство је претрпело три
велике повреде егоизма, прва са
Коперником када смо схватили да
нисмо центар сопственог космоса,
друга када је Дарвин поставио

Теорију еволуције и показао да човек
није центар ни мањег космоса од
оног горепоменутог, а затим долази
Фројд који је „бацио бомбу“ у сред
људског нарцизма и показао да
нисмо господари ни у микрокосмосу,
оном који се назива наша психа –
каже Катарина Радак, образлажући
интересантну и комплексну тему
којојм је одабрала да се бави.
Како
наводи,
циљ
њених
предавања је да се широј популацији
приближи лик и дело Сигмунда
Фројда, творца психоанализе. Људи

су врло заинтересовани да сазнају
која је то сила некада јача од саме
воље човека и шта нам се то догађа
онда када не можемо да се изборимо
са собом.
На одржаној трибини говорило
се о чувеној психоанализи, појму
трансфера, слободних асоцијација,
али и сновима, што је, чини се,
привукло највише пажње публике.
Једночасовно предавање обухватило
је све битне детаље из Фројдовог
живота, а језик је био прилагођен
онима који се до тада нису сусрели са
сфером његовог делања. Допринос

чувеног Фројда видљив је у свим
сферама човековог стваралаштва.
Он није извршио преврат само у
психологији и психијатрији, већ и
у другим хуманим наукама, али и у
уметности.
- Данас због њега другачије
посматрамо митове, из другог угла
гледамо на бајке, на Шекспирове
драме или романе Достојевског. Он је
имао јак интелект да декодира језик
подсвести и храброст да искаже своје
идеје – закључује Катарина Радак.
Т.С.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

20 ВРШАЧКА КУЛА

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18 , БРОЈ 297, 6.
ФЕБРУАР 1993.

УВОЗ АУТОМОБИЛА – ХИТ БИЗНИС

Последњих недеља процветала је куповина
луксузних четвороточкаша у иностранству. Не
случајно, имајући у виду да се царињење и
опорезивање обрачунава по званичном курсу
немачке марке од 400 и кусур динара. Познаваоци
царинских прописа који уз то имају новаца окренули
су се уносном бизнису увоза аутомобила познатих
светских марки. Примера ради, царина за најновији
модел BMW износи око 1.500 ДМ у динарској
противвредности. Да се ради о итекако исплативој
работи говори податак да сналажљиви трговци,
рецимо, Голф турбо дизел купују за око 23.000 ДМ
рачунајући све дажбине, а потом их продају за
28.000 до 30.000 немачких марака. Подаци о броју
увезених аутомобила преко беле линије на Ватину
то потврђују. Лане је, примера ради, оцарињено око
1.000 аутомобила, а за два месеца 1993. та цифра ће
бити надмашена.

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 (69)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

„ВРШАЧКА КУЛА“ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27 , БРОЈ 531, 11. АПРИЛ 2003.

РАДЊЕ ХИТ

Након измене Закона о приватном предузетништву,
јуна 2002. године, приватници у нашој општини све су више
заинтресовани за отварење радњи различитих делатности.
Поред великог броја новоотворених радњи евидентиран
је и значајан број затварања већ постојећих оваквих
објеката што предузетничком животу у вршачкој општини
даје поприличну динамику.
Један од водећих разлога, који су довели до повећаног
интресовања за отварање радњи, је смањен финансијски
ризик , јер су трошкови отварања за око 70 одсто
делатности смањени у делу који се односи на минималне
техничке услове за пословни простор, објашњава Славица
Станојковић, виши стручни сарадник за првобитно
предузетништво општине
Вршац. Улога инспектора је
консултативна и у редовном инспекцијском надзору не
подлеже трошковима и плаћању. То практично значи да
предузетник треба да испуни услове Законом прописаним
за пословни простор за жељену делатност у чему му
помаже инспекцијска служба, али без накнаде која је пре
износила 30.000 динара.

„ВРШАЧКА КУЛА“INFO LOKAL MEDIA GROUP, ГОДИНА 38 , БРОЈ 937, 6.
ДЕЦЕМБАР 2013.

ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ И ПОКЛОНИ

У Основној школи“ Паја Јовановић“ у четвртак
28. новембра свечано је обележен завршетак
радионице на којој се у почетку пар месеци
обучавало тридесеторо ромске деце. Радионица
је организована као једна од активности у оквиру
ИПА пројекта „Једнаке друштвене могућности“.
Овом приликом деца, ученици радионице, извели су
програм који су припремали са својим предавачима,
а представници организатора пројекта уручили су им
дипломе и поклоне.Директорка Хемофарм фондације
Снежана Радочај поздравила је учеснике речима: Драго ми је да сте посећивали радионицу и да вам
је било забавно. Пуно тога сте научили и видели да
сте јако задовољни. Надам се да ћете наставити да се
дружите и добро учите. У оквиру пројекта едукације
је присуствовало 30 ромске деце и 50 жена, а уједно
се врши и обилазак 500 ромских породица које током
девет месеци обилази десет Ромкиња едукованих на
почетку пројекта.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

ПЕТАК •5. мај 2017.

X ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА

(наставак)
Јавна сигурност овога краја - Вршчани страажаре на граници земље - Куга се опет појављује Здравствене прилике иду на боље - Исушује се алибунарски и вршачки рит - Какво је било тадашње
правосуђе јужне Угарске - Пореза - Свиларство - Гради се свиларска творница у Вршцу - Рођај
Манојла Арсенијевића.
5. маја 1776. oцечена је глава
неком малотиквањском становнику,
по имену Мартин Драгој, човек од
својик 30 година, а са саучешћа у
убијству, пресудио га је пак суд, коме
је председавао из Тамишграда од
земаљског суда изаслани асесор. 1).
Од половине шездесетих година
имађаху Вршчани у понеком односу
тешке године да поднесу. Зато су обе
општине још год. 1768. када је Јосиф
II. први пут и 1773. када је исти други
пут био у провинцији по заузимању
српских трговаца, Алексе (Николића?)
и Појгојевића, као и Немаца Игелбека
и Битермана, тражили од самог цара
неке олакшице 2).
У тој цели слали су год. 1768.
депутацију у источне крајеве, где је
иста од цара у Карансебешу примљена
била 3), али није ништа постигла.
Место олакшице дођоше нови
терети. Године 1770. уконаковаше по
домовима немачке општине коњицу
од пуковније Поцтацкове, која је
тамо остала у пркос томе, што се у
Тамишграду 1771. и 1772. молило
за ослобођење од исте. Тим је љуће
задесила ову општину год. 1772. са
својим новинама. На основу нове, оне
године спроведене класификације
порезе, буду обе општине, које су
до онда другој урбаријалној класи
припадале, у прву урбаријалну класу
премештене. Намачка општина, која
је још 1772. год. у име контрибуције
и ратне порезе плаћала 3653 ф.
10 н. мораде већ 1773. год. у име
контрибуције и накнаде да плати 6589
ф.38 ¾ н, дакле скоро двапут онолико.
А није боље прошла ни српска
општина. она је плаћала 1772. у име
контрибуције и сталних провената
6008 ф. 33 1/8 н. 4). Овоме је придошла
још и градња једног моста преко
нових капела, што је обе општине
стало на 628ф 13 ½ н. 5). С тога је
немачка општина још 1772. слала
два своја човека администрацију у
Тамишграду са молбом, да се општина
поврати у другу класу. Када то ништа
1) Записници о умрлима православне
општине
2)Прилог
газдинским
седницама
мађистрата од 25. априла 1796.
3) Рачун немачке општине од год. 1768 .
4) Акта у тамишградској архиви
финанцијске дирекције			

не поможе, обновише општине 1773.
Не само при администрацији своју
молбу, већ се обратише поново цару.
Када је исти 1773. у свом путу и у
Вршац свратио, обе општине молиле
су га усмено за помоћ. Но изгледа
да нису ништа израдиле, јер их и
идуће године видимо молећиве. Тада
послаше три депутације у Тамишград,
оне су носиле четири молбенице, а
молило се ово: 1. Да остане општина
у старој урбаријалној класи. 2. Да
се премери земља још исте године
и 3. Да се пронађе земља која је
својина страних, те за коју су досад
Вршчани порезу плаћали, по томе да
се приморају дотични поседници, да
доприносе земљарини.6).
Год. 1775. донела је Вршчанима
једну тужбу више. Увозом страног
вина о годишњим вашарима згрозила
је опасност њиховом производу, а
истом туђаху се око унапређења
виноделства. Тражећи за се користи,
одслаху поново једну депутацију у
Темишград7).
При томе је год. 1771. било
неродице, па се тешко живело до
нове ране год. 1772. Тако исто беше и
у Немачкој и у аустријским земљама
8).
5) Прилог рачуну нем. Општине од год.
1773.
6) Рачун нем. Општине од год. 1772.-4
7)Рачун нем. Општине од год.
1775.
8) Рачун нем. Општине од год.1771, 1772.
9) Исказ у архиви земаљске дијецезе
10)Акта што их има г. ГуставХерцог

Задње године (1772.) бројала је
католичка црквена општина вршачка
2696 душа 9).
При вршачком дистриктском
порезном звању уплаћене су од 1.
августа 1774. па до последњег јула
1775. дакле у течају једне године ове
дације: I. у готовом новцу 532.233 ф.
58 3/8 н, II. у натури : 1. жита: 10.490
2/8 меци, 2, јечма: 827 7/8 м, 3. овса:
13.185 7/8 м. и 4. кукуруза: 9956 4/8
м.Овдашње пак „ц.кр. дистриктско
звање за продају соли“ продало је
од 1. новембра 1774. до 31. октобра
1775. г. 7635 камена у тежини од 5501
центе и 33 фунти, идуће године 7436
камена у тежини од 5606 цента 47
фунти, а треће године 7179 камена у
тежини од 5672 центе 98 фунти 10).
У овом времену зачело се и наше
свиларство. Око половине владе
Марије Терезије, хтела је „бечка
банка“, тадања поседница „тамишког
Баната“ завађање ђумрука др,
из тесногрудости да уништи
мађарско свиларство, како неби
могло конкурисати са аустријским.
Но Марија Терезија, која је хтела
материјално да унапреди своје
провинције, пазила је и на свиларство
овога краја. Још много пре, год. 1753.
наредила је тамишградска камерелна
администрација да се здање немачке
гостионице код „Златног јелена“
удеси за свиларство 11). С почетка
(1751.) беше то нека Талијанка, која
је надзилала размотавање конца 12).
Доцније пак беше Немица, по имену
Ридл, намештена за надзиратељку.
Она је добијала од Марије Терезије
3ф. месечно као награду, са чега је
обавезна била да бесплатно поучава
девојке размотавању свиле 13). У
седмој десетини постојала је у Вршцу
„свиларска фабрика“ где је негована
свилена буба и размотавана свила са
кокона 14). Но на ком месту беше та
фабрика, или беше она истоватна са
оном код „јелена“, то до сада нисам
могао да изнађем.

11) Акта о свиларству тамишградској
архиви финансијске дирекције
12) Рачун нем. општ. од год. 1751.
13) Акта о свиларству тамишградској
архиви финансијске дирекције
14) Рачун нем. општ. од год. 1762.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Резултати 24.колa
Омладинац - Вршац		
Цемент - Дунав			
Слога - Борац (С)			
Раднички (Ш)- Раднички (НП)
Братство 1946 – Ц.звезда (НС)
Железничар - Раднички (Зр)
Раднички (СМ) – ТСЦ		

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

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

23
22
23
22
22
22
22
23
23
22
22
22
23
22
23

17
16
12
10
9
8
8
10
7
6
6
6
6
4
3

3
2
4
6
7
7
7
1
6
6
6
4
3
8
10

3
4
7
6
6
7
7
12
10
10
10
12
14
10
10

54
50
40
36
34
31
31
31
27
24
24
22
21
20
19

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК
Резултати 24. кола
Будућност (СЦ) - Динамо 1945
Јединство (НБ) - Војводина 1928
Пролетер (БК) - Долина		
Козара - Слога			
ЖАК - Јединство (БК)		
Славиа - Слобода		
Раднички (К) - Раднички (С)
Вршац јунајтед - Полет (Н)

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

ТАБЕЛА
1.Динамо 1945 24
2.Козара
24
3.Будућност (СЦ)
24
4.Војводина 1928 24
5.Раднички (К) 24
6.Вршац јунајтед 24
7.Полет (Н)
24
8.Раднички (С) 24
9.Јединство (БК) 24
10.Јединство (НБ) 24
11.Слобода
24
12.Пролетер (БК) 24
13.ЖАК (-1)
24
14.Слога (-1)
24
15.Славиа
24
16.Долина
24

19
19
12
10
11
10
10
10
10
9
8
7
7
6
6
5

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

3
3
6
8
10
8
9
10
11
9
11
12
14
13
14
18

59
59
42
36
36
36
35
34
33
33
29
26
23
22
22
16

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО
Резултати 23. колa
Југославија - Партизан (Г)
Партизан (У) - Будућност (А)
Борац (Ст) - Војводина (Ц)
Стрела - Војводина (С)		
Слога (БНС) - Јединство С.
Вултурул - Црвена звезда
Полет - БАК			
Јединство (В) - Младост (О)

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

ТАБЕЛА
1.Младост (О) 23
2.БАК		
23
3.Слога (БНС) 23
4.Стрела
23
5.Јединство С. 23
6.Војводина (С) 23
7.Јединство (В) 23
8.Југославија 23
9.Борац (Ст)
23
10.Полет
23
11.Вултурул (-6) 23
12.Ц. звезда
23
13.Војводина (Ц)23
14.Партизан (У) 23
15.Партизан (Г) 23
16.Будућност (А) (-6) 23

18
12
14
13
11
11
9
9
8
8
11
6
6
6
3
5

2
8
0
1
6
4
7
5
6
6
1
6
4
3
6
3

3
3
9
9
6
8
7
9
9
9
11
11
13
14
14
15

56
44
42
40
39
37
34
32
30
30
28
24
22
21
15
12
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ЈЕДАН НАПАД ЗА ТРИ БОДА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ПОЛЕТ (Н)1:0 (1:0)

Садржајан меч виђен је на стадиону
под Кулом уз велики број прилика на
обе стране, али испоставило се да је
питање победника решено у првом
нападу. Атак изабраника тренера
Мише Бељина кренуо је преко десне
стране где је деловао офанзивни бек
Моторов, снажно је шутирао, голман
Ковач одбранио, а најприсебнији у
казненом простору гостију из Накова
био је Тејин и одбитак сместио у
мрежу. Полет је покушао да узврати,
за десет минута створио чак три
велике прилике, али је голман

Доновић бравурозно зауставио
ударце Радуловића и два пута Галића.
У финишу првог полувремена и
Вршац јунајтед је имао прилику
да дуплира предност, Бељин је из
повољне ситуације шутирао преко
гола. У другом полувремену домаћи
су контролисали ситуацију на терену
и пропустили још две велике шансе да
убедљивије тријумфују. Шут Бирђана
одбранио је Ковач док је Моторов у
ситуацији један на један са голманом
Полета шутирао поред стативе.

Добра форма:
Јовица Моторов (Вршац јунајтед)

АТЛ Е Т И К А

У недељу 23. априла у Сремској
Митровици
одржан
је
Пролећни
митинг пријатељства 2017. на коме су
учествовали и атлетичари Вршачког
атлетског клуба 1926 и освојили шест
медаља.
Алексеј Федор Павков (2002) освојио је
2 сребрне медаље. Трку на 100м истрчао
је у времену 12,33сек, док је деоницу од
300м истрчао за 39,11сек.
Дарко Илић (2002) је у трци на 300м
заузео треће место истрчавши време
41,77 сек. У трци на 100м заузео је четврто
место временом 12,88сек.
Наталија Дијак (2004) је у трци на
300м била првопласирана са временом
43,29сек и окитила се златним одличјем,
док је у трци на 60м освојила четврто
место у времену 8,53сек.
Милица Мајкић (2006) освојила је 2
медаље, најпре је трку на 60м истрчала
са временом 9,16 сек и освојила
златну медаљу. Док је у трци ма 300м

ШЕСТ ОДЛИЧЈА ЗА АТЛЕТИЧАРЕ ВАК-А

била трећа са временом 48,71 сек
што је било довољно за треће место.
Резултати осталих такмичара: Светислав
Димитријевић (2005) 60 м - 9,75 сек; 300 м
- 52,62сек. Светлана Димитријевић (2006)
300м- 51,97сек; скок удаљ- 3,36м, Дамјан
Џамић (2006) 60м 9,80сек

Вршачке атлетичаре током наредна
два месеца очекују првенства Србије и
Војводине.
- Такмичари су показали да су на
добром путу и да је квалитетан рад током
претходних месеци донео резултата,
рекао је је Ален Ризвић тренер вак-а 1926.

ВАК 1926 НА БЕОГРАДСКОМ МАРАТОНУ

На Београдском маратону који је одржан
по 30. пут у суботу 22.04.2017 учествовали су
и чланови Вршачког атлетског клуба. На новој
траси на којој се прелазило и преко новог моста
на Ади Вршчани, цланови ВАК 1926 остварили су
следеће резултате:
Бојан Кампфер (42км) 3:27:56, Кристи Манчу
(42км) 3:29:55, Давиде Јовановић (42км) одустао
на 37км ; Бојан Дулејан (21км) 1:24:20 (32 место),
Ненад Хабибовић 2:02:30 (21км), Михај Пасула
(21км) 2:06:45, Ђурица Ердељан (21км) 2:10:05,
Александар Адамов (21км) 2:10:10, Драган
Косовић (21км) 2:10:11, Срђан Зракић 2:19:13,
Михаљ Кардош 2:19:23, Драган Босанкиц 2:19:30
и Милан Чејић 2:30:15. Следеће трке на којима
ће учествовати поједини чланови ВАК 1926 су
Скопски маратон и полумаратон у Дубровнику,
као и једно Ајрон мен такмичење у Котору.

Р У КО М Е Т

ФУ ТС А Л
ФОРУМ ПОРАЖЕН У НЕИЗВЕСНОЈ ЗАВРШНИЦИ ДЕРБИЈА

ПРВА ЛИГА СЕВЕР

Вршчани су дербију пролећног дела сезоне били близу освајања
једног бода, али су гости из Новог Сада славили минималну победу и
заслужено изборили пласман у Прву лигу следеће сезоне. Форуму у
последња два кола предстоји битка за трећу позицију која директно
води у јединствену Другу лигу. За то им је потребан позитиван резултат
у Темерину у наредном колу. До краја првенства Друге лиге Војводина
преостала су два кола.

Три кола пре краја првенства Вршчани се налазе пред императивом
победе у дуелима са Црвенком и Црвеном звездом из Мокрина које ће
дочекати у Миленијуму. У тим мечевима одлучиће о својој прволигашкој
судбини. У Сремској Митровици Вршчани су имали шансу да направе
изненађење, нажалост, у важној утакмици нису били комплетни.
ЖСК – Кикинда 			
27 : 29
Црвена Звезда – Јабука 		
31 : 24
Срем См – Младост 		
34 : 31
Црвенка – Херцеговина 		
27 : 27
Врбас - Банатски Карловац 		
24 : 30
Јединство – Сивац 		
31 : 25

БИТКА ЗА ТРЕЋУ ПОЗИЦИЈУ

16.коло
Форум - Интернатионал 		
Србобран - Апа Футсал 		
Викинг - Бечеј 2003 		
ТФК - Краљевићево 		
У овом колу слободан је тим: Хајдук
1. Интернатионал
2. ТФК		
3. Викинг		
4. Форум		
5. Хајдук		
6. Краљевићево
7. Бечеј 2003
8. Србобран
9. Апа Футсал

15
14
14
14
14
14
14
15
14

13
11
10
9
4
4
4
2
1

3:4
9:8
5:4
3:1
0
1
1
3
2
1
0
3
1

2
2
3
2
8
9
10
10
12

39
34
31
30
14
13
12
9
4

СРЕМ - МЛАДОСТ 34:31 (15:12)

ТАБЕЛА:
1. Кикинда
19
2. Црвенка
18
3. Јединство
19
4. Херцеговина
19
5. Банатски Карловац 19
6. ЖСК		
19
7. Врбас		
19
8. Јабука		
19
9. Срем См
19
10. Црвена Звезда 19
11. Сивац		
19
12. Младост
18

18
11
10
10
10
10
9
7
7
6
4
4

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

1
4
7
7
8
8
9
11
11
12
14
14

36
25
22
22
21
21
19
15
15
13
9
8
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СТРЕЉАШТВО

МОЦАРТ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ ИСПУСТИЛИ ПОБЕДУ
ПРОТИВ МЕГА ЛЕКСА
МЕГА ЛЕКС – ВРШАЦ 93:91 (27:23, 19:26, 24:22, 23:20)

Само корак је изабранике тренера
Владимира Ђокића делио од прве
суперлигашке победе, међутим нису
успели да сачувају 5 поена предности
(91:86) у последњем минуту узбудљиве
утакмице у Сремској Митровици. Мега
Лекс је у серијом 7:0 успео да сустигне
и престигне вођство Вршчана и
забележи другу победу у Суперлиги.
Нову добру партију на гостовањима
играчи Вршца најавили су у другој
четвртини, у 15. минуту, када су кошем
Коче Јововића повели са 38:36. На
полувреме су отишли са предношћу
од три поена (49:46). Вршац је тиме
крунисао одличну игру у другом
периоду који је убедљиво решио у
своју корист (26:19).
Играчима Мега Лекса припало је
првих пет минута другог полувремена,
али је Вршац тројком Јефтића у
25. минуту преузео вођство које је
контролисао све до почетка последње
четвртине. Мега Лекс је тројком
Новака на кратко повела (75:73), а
онда је уследио период сјајне игре
Марка Стојадиновића који је постигао
10 узастопних поена (две тројке) па
је Вршац у 37. минуту имао 8 поена
предности (88:80).
Ипак, у последња три минута
домаћи тим је постигао 13 а Вршац
само три поена и успео да забележи

ВРШАЧКА КУЛА

ОДРЖАНО ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО
СРЕДЊИХ И ОСНОВНИХ ШКОЛА

ВРШЧАНИ И
УЉМАНКЕ
ОСТВАРИЛИ
ПЛАСМАН НА
ДРЖАВНО
ПРВЕНСТВО

Мушка екипа Хемијско - медицинске
школа школа из Вршца и женска екипа
ОШ “Бранко Радичевић” из Уљме
пласирали су се на државно првенство
школског такмичења у стрељаштво
пошто су освојили прва места на
окружном првенству одржаном у Белој
Цркви.
У конкуренцији средњошколаца
стрелци Хемијско - медицинске школе у
саставу: Мирослав Леу, Миљан Обођан и
Немања Стојанов освојили су прво место
испред Машинске школе из Панчева и
Гимназије из Беле Цркве.

Изостао подвиг: Марко Стојадиновић (КК Вршац)
победу. Поред Стојадиновића, у екипи
Вршца добру партију прижили су
Јефтић, Павковић и Павловић, као и
Фундић и Јововић. У Екипи Мега Лекса
најбољи су били Јарамаз и Лешић.
У тренутку закључења овог броја

“Вршачке куле” Вршац је у Чачку играо
меч 4, кола против Борца,а у 5. колу,
у Миленијуму, дочекује шампиона
Црвену звезду. Утакмица се игра у
суботу са почетком у 18 часова.

С А В АТ Е

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА КАДЕТЕ И ПИОНИРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Лазар Вукашиновић и Вук
Павловић освојили су титуле
првака државе за 2017. годину,
на шампионату у саватеу који је
одржан у Сремској Митровици.
Вукашиновић је у категорији
до 56 килограма на путу до златне
медаље савладао Вељка Јокића из
београдског Савате клуба “Гроцка”,
Бранимира Спрема из клуба
“Мали феникс” из Жабља и Никицу
Мрдаља из “БФЦ” из Беочина.
<у категорији до 65 килограма

Павловић је победио двојицу
репрезентативца
Србије.
У
полуфиналу Алексу Гушу из СК
“Нови Сад”, а у финалу домаћег
такмичара Николу Ракића из СК
“Рума”.
Александар Бељин је у
категорији до 52 килограма освојио
бронзану медаљу. Бељин је имао
прво такмичење ранга државног
првенства и у полуфиналу је
изгубио од Мартина Јовановића из
СК “Гроцка” из Београда.

Б А Д М И Н ТО Н

ВУК ДИМИТРИЈЕВИЋ ПРВАК СРБИЈЕ ДО 11 ГОДИНА
Јуниори Бадминтон клуба Фанатик
остварили су изузетан успех на јуниорском
првенству Србије. 4 такмичара освојили су
медаље, од тога и једну шампионску. Вук
Димитријевић постао је првак Србије у
конкуренцији до 11 година. Лука Ђорђевић
освојио је бронзану медаљу у конкуренцији
до 11 година. Ана Димитријевић освојила
је бронзану медаљу у конкуренцији до 11
година.
Иван Шафарик и Вук Димитријевић
освојили су бронзану медаљу у дублу до 13
година.
На првенству је наступило преко 90
такмичара из 9 клубова у 5 узрасних
категорија : до 11, до 13, до 15, до 17 и до 9
година.
Првенство је одржано у сали Хемијскомедицинске школе и трајало је 2 дана и
одиграно је преко 200 мечева. За мали
вршачки клуб ово је највећи успех до сада
и доказ квалитетног рада са најмлађим
такмичарима.

У конкуренцији основних школа код
девојчица, екипа ОШ “Бранко Радичевић”
у саставу: Милица Јовановић, Јелена
Јованчов и Милица Продановић заузеле
су прво место испред ОШ “Мирослав
Антић” из Панчева и ОШ “Марко
Стојановић из Врачев Гаја.

24 ВРШАЧКА КУЛА
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