ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 26. мај 2017.

11

БРОЈ

1118
ПЕТАК, 26. мај 2017.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLII

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ТРАДИЦИОНАЛНА МАТУРАНТСКА ПАРАДА

400 МАТУРАНАТА ПЛЕСАЛО КАДРИЛ
стр. 12 - 13

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

ЈЕЛЕНА НЕДИЋ

стр. 10

ДОДЕЉЕНА ЈАВНА ПРИЗНАЊА ГРАДА
ВРШЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

СТР. 3

ИНТЕРВЈУ:

БЕЉА БИРТА
стр. 6. и 7.

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •26. мај 2017.
У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ОТКРИВЕНА СПОМЕН-ПЛОЧА СА ИМЕНИМА ЗНАМЕНИТИХ БИВШИХ ЂАКА

ИНСПИРАЦИЈА ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ КОЈЕ ДОЛАЗЕ
СВРШЕНИМ
СТУДЕНТИМА УРУЧЕНЕ
ДИПЛОМЕ

СВЕЧАНОСТ ФАКУЛТЕТА „ЏОН НЕЗБИТ“

На свечаности одржаној 18. маја на
Факултету за пословне студије „Џон
Незбит” у Вршцу, 59 студената стекло
је звање дипломираног економисте и
примило дипломе. Декан овог факултета
Милан Милановић изјавио је да је, међу
12 досадашњих, ово најбоља генерација
студената коју факултет у Вршцу памти.
- Просек генерације је негде око 7,5 мада то
не мора увек бити мерило квалитета. Веома
смо задовољни овом генерацијом која је
спремна да се посвети изазовима модерне
привреде – рекао је декан Факултета проф.
др Милан Милановић.
- Ови млади и озбиљни људи жељни су
посла, нових сазнања и искустава. Ми их сада
шаљемо у стварност, која није увек пријатна,
али им желимо сав успех – изјавио је
Миливоје Павловић, проректор „Џон Незбит”
универзитета.
Како најављују са овог факултета, од
идуће школске године седиште Факултета за
пословне студије у Вршцу биће премештено
у Панчево, а поред овог студијског програма
у плану су још два нова.

У Основној школи „Вук
Караџић“ откривена је споменплоча са именима дванаест
знаменитих Вршчана који су били
ученици ове школе. Прва оваква
спомен-плоча постављена је пре
петнаест година, на иницијативу
тадашњег
директора
школе
Милорада Капелана.
- На обе спомен-плоче налазе
се имена људи који су на неки
начин пробили оквире ове школе
и самог Вршца и оставили траг у
областима којима су се бавили.
Ово подсећање на великане који
су некада били ђаци ове школе,
представљаће инспирацију за
младе генерације – рекла је
Александра Тадић, директорка
ОШ „Вук Караџић“.

На новооткривеној споменплочи налазе се имена Илије
Ранимира,
стоматолога,
музичке
уметнице
Дивне
Костић, академика Златибора
Петровића, Александра Фире,
Косте Чавошког и Ђорђа Радака,
балетског
уметника
Бориса
Радака, књижевника Радомира
Путника, публицисте Бранислава
Милошевића и привредника
Миодрага Бабића. Ту су и имена
спортисте Срете Стефановића и
драмске уметнице Раде Ђуричин,
који су и открили спомен-плочу.
- Веома ме је дирнула ова
почаст, јер је то признање оних
који су нам најближи, јер смо ми
овде одрасли – рекао је Коста
Чавошки, додајући да ће ово

признање памтити целог живота.
- Изузетна је част и узбуђење
наћи се међу овим именима,
у згради у којој сам провела
детињство, поред цркве у којој
је деценијама служио мој отац –
рекла је Рада Ђуричин.
ОШ „Вук Караџић“ постоји већ
122 године и брижљиво негује
своју традицију. На првој плочи,
постављеној пре петнаест година,
налазе се имена Јована Стерије
Поповића, Ђуре Цвејића, Николе
Брашована, Андрије Лукића,
Лазе Нанчића, Јаше Томића, Паје
Јовановића, Султане Цијук, Боре
Костића, Драгише Брашована,
Ивана Радовића и Васка Попе.
Т.С.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ ВРШАЦ

МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОМОЦИЈЕ
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ

У
Пољопривредној
школи
у Вршцу, по четврти пут је
организована
традиционална
манифестација
промоције
мултикултуралности.
Тема
овогодишње манифестације биле
су народне ношње и обичаји, а
поред домаћина, учествовала су
удружења националних мањина и
културно-уметничка друштва.
Према речима организатора,
кроз
ову
манифестацију
Пољопривредна школа поред
промоције
мултикултуралности,
верских и нацоналних слобода
жели да промовише и неке од
делова
културе
националних
заједница Вршца и Војводине.
Александра Молнар, професорка
Пољопривредне школе Вршац
истакла је да ова школа позната

као мултикултурална средина, а
да се деца у њој уче вредностима
суживота и толеранције.
На овогодишњој манифестацији
поред домаћина су се представили:
Удружење „Чешка беседа“ из Вршца
и Крушчице, КУД „Михај Еминеску“
из Куштиља и вршачка удружења:
КУД „Петефи Шандор“, Удружење
Словенаца „Кула“, ГКУД „Лаза
Нанчић“, КУД „Грозд“, Удружење
Рома „Романо крло – Ромски глас“ и
Удружење Македонаца „Вардар“.
- Жеља нам је била да повежемо
школе и културне институције и
да деца стекну навику одласка у
културне установе. Ово је један од

начина да се и та мисија испуни –
рекла је Наташа Маљковић Чонић,
чланица Градског већа задужена за
културу.
Основна улога свих удружења,
учесника
манифестације,
јесте очување традиције. Иако
богат,
програм
обухваћен
манифестацијом у Пољопривредној
школи, успео је да представи тек
мали део свега што ова удружења
могу да понуде.
Манифестацију
је
новчано
помогао Покрајински секретаријат
за образовање, прописе, управу и
националне мањине.
Т.С.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НА СВЕЧАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА ДОДЕЉЕНА ЈАВНА ПРИЗНАЊА

РАДОМИР ПУТНИК, ОЛГА ПЕТРОВ И ТАМАРА
РАДОЧАЈ ЛАУРЕАТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

На
свечаној
седници
Скупштине
Града
Вршца
одржаној у четвртак, 26. маја
додељена су јавна признања
за 2017. годину. За изузетне
резултате
остварене
у
књижевности, новинарству и
позоришној уметности, као и
доприносу угледу и промоцији
Града Вршца награде за
животно дело додељене су
Радомиру Путнику, књижевнику
и публицисти и Олги Петров,
дугогодишњој
промотерки
културног имиџа Вршца.
Радомир Путник, познати
редитељ и писац, рођен је у
Оџацима, врло рано је дошао у
Вршац где је завршио основну
школу и Гимназију, а затим је
дипломирао на Академији
за позориште, филм, радио
и телевизију на одсеку за
драматургију.
Има
богат
уметнички опус, објавио је
више књига поезије, прозе,
театролошких и драматуршких
огледа, написао је петнаестак
драма које се приказују у
професионалним позориштима
широм Србије и на телевизији.
Добитник је бројних награда од
којих су најзначајније: Вукова
награда, Златни беочуг КПЗ и
Златна значка КПЗ Србије.
Олга Петров је још 1990.
године, када је постављена за
секретара Културно-просветне
заједнице, почела да организује
концерте озбиљне, забавне
и традиционалне музике,
такмичења рецитатора, вечери
поезије, фолклорне смотре,
ликовне колоније. У време
санкција 1993. године основала
је Међународни фестивал
фолклора “Вршачки венац” која
ће се ове године одржати 20.
пут.
За изузетан допринос
развоју и промоцији спорта

кошаркашици Тамари Радочај,
Културно - уметничком друштву УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКА ВРШАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ
“Бранко Радичевић” из Уљме НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
и Мађарском културно уметничком друштву “Петефи
Шандор” из Вршца.
Тамара Радочај је као
истакнути
репрезентативац
наше земље освојила златну
медаљу на Европском првенству
2015. године и бронзану медаљу
на Олимпијским играма у Риу
У Националној служби за запошљавање Филијали
2016. године, бројне медаље
Вршац успешно се реализују обуке за тржиште
на великим такмичењима у
рада у оквиру пројекта „Повећање делотворности
млађим категоријама а поред
политике
запошљавања
према
угроженим
кошаркашких
поседује
и
групама“ ИПА 2012. Пројектом за Филијалу Вршац
изузетне људске врлине и
планирано је 11 обука за 76 лица из категорије
прави је идол нашим најмлађим
теже запошљивих. Реализација обука започела је
суграђанима.
децембра 2016. године и спроводи се у два циклуса.
Културно
уметничко
У првом циклусу реализовано је 5 обука и
друштво “Бранко Радичевић”
додељени су сертификати за 36 лица и то: обука
из Уљме једно је од најстаријих
за геронтодомаћице за 6 неквалификованих лица,
културно -уметничких друштава
обука за месаре за 7 младих неквалификованих
овог краја, тренутно има 110
лица, основна информатичка обука ЕЦДЛ стандард
чланова који раде у фолклорној
за 9 лица дугорочно незапослених, као и две обуке
и музичкој секцији у пет
за енглески језик А1 и Б2 ниво за 14 лица, која су
одвојених старосних група од
такође из категорије дугорочно незапослених.
узраста од пет година па до
Дана 19. маја 2017. године свечано су уручени
првог ансамбла. Учествује
сертификати завршених обука другог циклуса.
на многим манифестацијама
У другом циклусу успешно су реализоване још
које се организују у нашој
четири обуке и додељени сертификати за 29 лица
земљи и у иностранству,
и то: обуке за енглеси језик А1 и Б2 ниво за 14 лица,
највише у Румунији, Бугарској и
обука за геронтодомаћице за 6 лица и за основну
Македонији.
информатичку обуку ЕЦДЛ стандард још 9 лица.
Мађарско
културно
„Започела је реализација још две обуке из другог
уметничко друштво “Петефи
циклуса и то обуке за куваре за 6 лица. Лица су
Шандор” из Вршца под овим
млади без квалификације. Такође, у току је обука за
именом ради још од 1946.
фризере за 6 лица, која су такође без квалификације“,
године. Тренутно има 200
сазнајемо од организатора образовања одраслих
активних чланова од којих
Слободанке Божин из филијлије Вршац.
тридесеторо деце различитих
По речима директорке филијале Наташе Вулић
узраста. Ово друштво успешно
обуке су мере активне политике запошљавања и
ради на неговању и развоју
начин да неквалификована лица, или лица која су
аутентичности, културних и
теже запошљива и већ дуже време траже запослење,
уметничких вредности, као и
брже дођу до посла. Сертификати додељени на
неговању и чувању језика и
основу ИПА пројекта признати су и у земљама ЕУ.
обичаја мађарске националне
мањине, али и на неговању
фолклорне
традиције
и
етнографских вредности овог
краја.

СА ОБУКАМА БРЖЕ
ДО ПОСЛА

као и очувању и унапређењу
културног
стваралаштва

Повеље Града Вршца за
2017. годину додељене су

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „ПАРАКВАД БИБЛИОТЕКА“

КЊИГЕ И НА КУЋНУ АДРЕСУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Удружење „Параквад ВШ“
представило је пројекат под
називом „Параквад библиотека“,
покренут у сарадњи са
Градском библиотеком Вршац.
Овај пројекат ће у великој мери
олакшати приступ књигама
особама са инвалидитетом.
Пројекат је омогућио и
запослење за две чланице
Удружења „Параквад ВШ“, које
ће до краја месеца завршити
обуку. Пројекат предвиђа и
доставу књига на кућну адресу
за оне са тежим облицима
инвалидности (од 80 до 100
одсто).
Услуге
„Параквад
библиотеке“ биће доступне од
1. јуна.
- Ова библиотека омогућава
да се путем интернета
пронађу књиге за које смо
заинтересовани, а они који
не могу сами по њих да дођу,
добијаће их директно на кућну
адресу – каже Сузана Лазић,
која ће од јуна бити запослена у
„Параквад библиотеци“.
- Циљ нам је да укључимо
читав невладин сектор и

позовемо
сва
удружења
која
имају
чланове
са
инвалидитетом да користе наше
услуге – истиче председник
Удружења „Параквад ВШ“
Драган Виторовић.
- Корисници нису ни свесни
колико би нека услуга могла
да им значи, док им не постане
доступна. Ово је добар пример
како удружења не треба да
чекају да се изнађу средства,
већ како самоорганизацијом и
добром вољом могу много да
учине за своје чланове – истакла
је чланица Градског већа Вршца
задужена за област социјалне
заштите Татјана Николић.
Сарадња између удружења
и Градске библиотеке почела
је пре две године, када је у
просторијама „Параквада ВШ“
оформљена мала библиотека
чији се фонд књига обнављао
месечно.
Овим
новим
пројектом, услуга се проширује
на све књиге из фонда Градске
библиотеке.
Библиотекар
Иван
Стојановић објашњава да ће

ОДРЖАНА РЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА СУБНОР-A ГРАДА ВРШЦА

ИЗАБРАНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

од сада целокупан кориснички
фонд Градске библиотеке бити
доступан и овим корисницима.
“Оно што ми заправо сада
нудимо, јесте доступност
комплетне грађе Градске
библиотеке Вршац, односно
свих материјала и књига
из нашег фонда, и грађе
која се може добити путем
библиотечке
позајмице”,
објашњава библиотекар Иван
Стојановић.
Најављено је и даље

унапређење сарадње које
ће омогућити слепим и
слабовидим
особама
да
потражују
литературу
на
Брајевом писму или у виду
аудио-записа, који још не
постоје у фонду библиотеке
али ће бити обезбеђени путем
конкурса
код
надлежних
министарстава, као и набавка
видео материјала пропраћени
гестовним говором, за глува
и наглува лица, у сарадњи са
Савезом глувих Србије.

На редовној Изборној седници Скупштине
Градског одбора СУБНОР Вршац изабран је нови
Градски одбор са мандатом до 2021. године . Изабрано
је укупно 19 чланова. За председника је изабран
Драгољуб Ђорђевић, за потпредседника Драган
Шкрбић, за секретара Коча Јововић, за благајника
Златко Матанов док су чланови: Петар Баста, Дејан
Бренер, Тихомир Тодосијевић, Никола Божић, Иван
Ђорђевић, Тодор Кесић, Чедомир Ћурчић, Душан
Милутиновић, Душан Обрадовић, Весна Стојановић,
Славица Пупавац, Лукач Тошков, Борика Лазаревић,
Мирјана Томовић и Славица Фрајтаг.
Надзорни одбор
СУБНОР Града Вршца са
мандатом од 2017 до 2021. године чине: Димитрије
Попов Миладин Зарић, Милан Весић. Делегати
Града Вршца изабрани у Скупштину СУБНОР АП
Војводине, са мандатом од 2917. до 2021. године су
Драгољуб Ђорђевић и Коча Јововић.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПРЕДСЕДНИК ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА СЛОБОДАН ЂЕКИЋ У ПОСЕТИ ИЗБИШТУ И УЉМИ

Вршачки
гимназијалци
постигли су сјајне резултате и
у овој школској години. Ђаци
Гимназије „Борислав Петров
Браца“ у претходним месецима
заблистали су на такмичењима
из природних и друштвених
наука, језика, као и на спортским
теренима. У овој школи се
све више посвећује пажња
и креативном изражавању,
па су у претходном периоду
постављене и две запажене
позоришне представе.
Директорка
Гимназије
Тамара Пешић истиче да је
школа изузетно поносна на ђаке
који из године у годину постижу
све боље резултате. Како каже,
за њихов успех заслужни су
и ментори, професори који
су ту да препознају таленат и
свакодневно га негују.
- Ученици имају неизмерну
подршку ментора који их
усмеравају и подстичу развој
њиховог потенцијала. Ове
године, имали смо сјајне успехе
и на плану друштвених и на
плану природних наука, успехе
на републичком нивоу из
математике, физике, немачког
језика... Гимназија је, пре свега,
општеобразовна
установа
која пружа основу за даље
школовање. И ове године
уписујемо два природноматематичка, два друштвенојезичка, и одељење општег
смера на румунском наставном
језику – каже Тамара Пешић,
додајући да се Гимназија
може похвалити и високом
стопом уписа, махом државних
факултета, након матуре.
Николета
Нешковић,
матуранткиња
Гимназије
„Борислав Петров Браца“,
освојила је друго место на
републичком тамичењу из
немачког језика.
- Велика предност мог
успеха је у томе што добијам

Песник, пријатељ деце
и
председник
Вршачког
књижевног клуба Слободан
Ђекић 11. 05. 2017. посетио
је у друштву професорке и
песникиње Оливере Кларић
школе у Избишту и Уљми.
Песници
су
прочитали
неколико својих песама, а
затим су ученици читали своје
радове у оквиру промоције
дечијег зборника који уређује
С. Ђекић, а радове за зборник
послали
су
наставници
Предраг и Орнела Ловрић и
О. Кларић. Читање књижевних
дела било је интерактивно,
ђаци су подстакнути на
размишљање и литерарно
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УЧЕНИЦИ ГИМНАЗИЈЕ БЛИСТАЛИ ПОДСТИЦАЊЕ ЂАКА НА ЛИТЕРАРНО
НА СВИМ ПОЉИМА
СТВАРАЊЕ

прилику да се без пријемног
испита упишем на Филолошки
факултет. У случају да у
међувремену не променим
планове, то ће бити велика
олакшавајућа околност – каже
Николета.
Изузетни на језичким
такмичењима биле су и Миљана
Николић, која је заузела друго
место на окружном такмичењу
из енглеског, а на такмичењу
из српског изборила пласман
за
окружно
такмичење,
као и Ивана Галоња, која
је освојила друго место на
окружном такмичењу из
српског и из латинског језика,
и треће место на републичком
такичењу из латинског. Невена
Гроздановски освојила је прво
место на окружној и четврто
на републичкој Књижевној
олимпијади.
У области природних
наука најуспешнији су били
Давид Бузго, који је освојио
треће место на републичком
такмичењу из математике и
Александар Ђорђевић.
- Ове године сам био трећи
на републичком такмичењу
из физике. Имао сам пуну
подршку ментора и школе,
али сам и уложио велики труд.
Потребно је много рада да би
се остварио неки значајнији
резултат – истиче Александар

Ђорђевић, ученик другог
разреда Гимназије.
Као и претходних година,
гимназијалци су се поново
показали
као
одлични
спортисти. Фудбалски тим
(Владимир Бељин, Филип
Орешковић и Никола Ступар)
освојио је друго место на
окружном такмичењу, а успех
је постигао и кошаркашки тим
(Павле Радић, Немања Мрђа,
Марко Дукић, Стефан Кета,
Иван Чебзан и Јован Нешић).
Ученица прве године
Ана-Марија Вит недавно је
победила на међуокружном
такмичењу у атлетици, након
чега је очекује републичко
надметање у Крушевцу.
- Гимназија ми излази
у сусрет, имам подршку за
бављење спортом, па ми није
тешко да ускладим тренинге
и школу. На републичком
такмичењу ћу трчати са три
године старијим девојкама од
себе, али надам се најбољем –
каже Ана-Марија.
У наредној школској години
Гимназија „Борислав Петров
Браца“ уписаће 150 нових
првака, а у школи су сигурни
да ће и међу њима бити оних
који ће постизати изванредне
успехе.
Т.С.

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОДРЖАНА ТРИБИНА

ЗНАЧАЈ КУЛТУРЕ У
САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

У „Салону код Порте“ је у
уторак одржана трибина под
називом„Појам и значај културе
у
савременом
(српском)
друштву“. О овој теми говорили
су Дражен Павлица, социолог
из Београда и Вршчанин
Будимир Бабић, социолог,
модератор трибине.
- Појам културе је вероватно
један од најсложенијих појмова
у друштвеним наукама. Постоји
на стотине одређења овог
појма. Без културе, ми не бисмо
били људи, јер шире одређена,
она представља апсолутно све
што чини наш живот. Култура
је процес који подразумева
постајање човека од животиње,
у антрополошком, а не
моралном смислу – рекао је
у уводу Павлица, додајући да
човек, за разлику од животиње,
није унапред дат, већ сам себе
изграђује, управо кроз културу.
Полемика се повела око
питања
међузависности
културе и економије, као и
конкретног положаја културе у
српском друштву данас.

- Културна, економска
и
политичка
димензија
једног друштва међусобно
су испреплетене и не могу
се механички одвајати. Пуко
преживљавање не би смело
да буде циљ једног друштва.
Живот мора да буде оплемењен
културом. Због тога је потпуно
погрешан принцип по којем
сиромашна друштва попут
нашег, често изјављују како у
буџету нема довољно новца за
културу – истакао је Павлица.
Дражен Павлица, социолог,

рођен је 1971. године у
Дубровнику. Више од двадесет
година бави се примењеним
социолошким истраживањима.
Од 2012. године је аналитичар
медија у Бироу за друштвена
истраживања. Сарадник је
у настави на Одељењу за
социологију
Филозофског
факултета у Београду. Научне
области којима се првенствено
бави су социологија религије и
социологија културе. Аутор је
књиге „Одсутни Бог“.
Т.С.

стварање.
Гостовање
песника у Избишту било је
најављено, а у Уљму појавио

се као гост изненађења што
је код деце изазвало додатно
одушевљење.

У ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У ВРШЦУ

ОДРЖАНО РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

У Хемијско-медицинској
школи у Вршцу одржано је
пето републичко такмичење
ученика медицинских школа
из предмета здравствена нега.
Такмичило се 75 ученика 23
школе из 22 града у Србији.
Према речима Вељка
Стојановића,
директора
Хемијско-медицинске школе у
Вршцу, такмичење је окупило
најбоље ђаке, за које се
ментори надају да ће кроз

неколико година постати
неки од најбољих лекара
и медицинских радника у
Србији.
- Ово је веома значајно
такмичење за наш град, јер је
ово највиши ранг такмичења.
Веома смо поносни што
смо управо овде успели
да окупимо најбоље међу
најбољима – рекла је Мариана
Голомејић, чланица Градског
већа задужена за образовање.

Такмичење је одржано у
две етапе, па су тако такмичари
током првог дана полагали
писмени тест знања, док су
сругог дана имали прилику да
покажу и практичне вештине
стечене током школовања.
Такмичење је било и прилика
да се одржи састанак
професора,
руководилаца
секције здравствене неге.
Т.С.
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БЕЉА БИРТА, ЛЕГЕНДА ЈУЖНОБАНАТСКОГ СПОРТА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ГОДИНА 36 , БРОЈ 864, 6. ЈУЛ 2012.

„ПРОПАЛИ КОШАРКАШИ“
ЗАСЛАДИЛИ ЗАВРШНИЦУ

Традиционални турнир у баскету на Полету овога лета
окупио је чак 99 екипа и 436 играча који су се надметали
у пет узрасних категорија. После две недеље такмичења
по групама и елиминационих борби у нокаут фази која је
уследила, у финалној вечери наступило је десет најбољих
екипа. Најузбудљивија борба виђена је у последњем
мечу где су се у категорији 1994/95 састали „Хемичари

доброг срца“ и „Пропали кошаркаши“. После неколико
резултатских ломова, тријумфовали су „Пропали
кошаркаши“ са 34:32, кошем у последњој секунди. У
финалу годишта 1996/97 није било неизвесности јер
су физички супериорнији „Губитници“ лако савладали
момке из „Егзита“ са 30:5. „Жикина династија“ је најбоља у
генерацији 1998/999, у финалу је победила„Индијанце“ са
34:21.„Аленик“ је надиграо„ Ултра бојсе“ са 28:13 у узрасту
2000/01, док су „Дерани“ у веома неизвесној завршници у
узрасту 2002/03 успели да савладају „Шашаве робијаше“
са 17:15. На турниру су ове године учествовале само
две екипе девојчица, „Тигрице“ у годишту 2002/03 и
„Пилулице“ генерација 1994/95.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ГОДИНА 36 , БРОЈ 865, 13. ЈУЛ 2012.

ЏИНОВСКЕ ДИЊЕ

На зеленој пијаци у Вршцу већ десетак дана у продаји
се налази и бостан, нешто више из иностране производње
и мање из домаће. Пажњу потрошача без сумње плени
понуда на пијачној тезги вршачког продавца Ане која
нуди џиновске диње.
Према њеним речима, диње набавља директно
од бостанџије из Срема, а она се бави само продајом.

ЗАУВЕК ЗАЉУБЉЕН У КОШАРКУ

Легенда уљманске
и вршачке кошарке,
Беља Бирта, рођен је 6.
новембра 1960. године
у земљорадничкој
породици. Иако се ни по
чему није разликовао
од осталих уљманских
дечака са којима је по
цео дан јурио лопту по
утрини, постао је спортска
икона Уљме. Своју
спортску каријеру почео
је у Кошаркашком клубу
“Младост” а њен највећи
и значајнији део провео
је у Вршцу играјући скоро
читаве две деценије. Данас
не пропушта спортске
приредбе, најредовнији је
гледалац на кошаркашким
мечевима.

Колико су се у време твог детињства
клинци у Уљми интересовали за спорт?
- Сећам се да је двориште школе било
препуно деце. Неки су играли фудбал, неки
кошарку, данас, не могу да видим деца
јуре за лоптом. У то време није било боље
и лепше забаве од јурцања за лоптом.
Практично све се дешавало дворишту
школе “Бранко Радичевић” у коме смо се
окупљали кад смо ишли на наставу и после
смо остајали да играмо фудбал. Ишли смо
кући само да ручамо и урадимо домаћи
задатак и после, поново, лопта.
Како си се одлучио да тренираш
кошарку у Уљми која је позната као
фудбалско село?
- Као школарац био сам јако низак, у
седмом разреду свега 165 сантиметара,
али за две године сам порастао двадесетак
сантиметара и тада сам добио прилику
да упознам кошарку захваљујући брату
Богици који ме је позвао да са њим и
његовим другарима дођем на тренинг.
Било је то 1976. године. Тренер је тада
био Живица Барић, некадашњи директор
Фабрике чоколаде “Банат” а играли смо у
Летњој лиги Кошаркашког савеза Панчева,
“бетон лиги” како смо је звали. Тренирали
смо три пута недељно а недељом пре
подне играли утакмице. У Уљми сам играо
до 1979. године када сам после тадашњег
ЗОС-а пошао у Пољопривредну школу.
Од тада тренирам у Вршцу. Интересантно
је да заједно са рођеним братом Богицом
никад нисам играо за Младост из Уљме.
Он је 1976. године почео да игра за Вршац
а ја сам тада почео да играм за први тим
Младости из Уљме. Касније смо неколико
година заједно играли у дресу Вршца.
Шта ти је остало у сећању са почетка
бављења кошарком?
- Сећам се да је био организован
камп младих талената Војводине у Бачкој
Тополи и председник клуба, професор
Рака Андрић, написао је један допис у
вези мене, у смислу да у Уљми има један
млади, талентовани, висок момак и да
предлаже да буде позван да учествује. Кад

ТРЕНИНЗИ СА
ДАЛИПАГИЋЕМ

сам отишао тамо, једино што сам знао је
десни улаз. Леви улаз нисам имао појма, а
пивотирање, ролинг, предња промена за
мене су били “шпанско село”. Тада сам се
први пут сусрео са правом кошаркашком
обуком и тренингом. Такве тренинге
редовно сам почео да имам тек доласком у
Вршац, као деветнаестогодишњак.
Ко су ти били први тренери у Вршцу?
- Почео сам код професора Милана
Ћосића, касније је тренер био Александар Бата Поповић. Клуб се тада звао Агровршац.
Једно време тренер нам је био и чувени
Тоша Лазин, Панчевац, који је током своје
каријере био и тренер у Барселони.
Касније је тренер био Мића Марјановић, а
после њега Милан Цига Васојевић. Тада су
играли: Геци Дукељски, Њоња Драгишић,
Гула Милосављевић, Аца Живановић,
Јоца Момиров, Ока Попов, Маша Ивковић,
Ранко Петров, Боба Брајков, Коча Јововић
и Сава Стојисављевић.
Како си успевао да ускладиш
обавезе у школи, путовање до Уљме и
долазак на тренинге?
- За 19 година бављења кошарком
пропустио сам два тренинга. По завршетку
школе, док се нисам запослаио редовно
сам помагао оцу Ивану и мајци Марији у
радовима на њиви и винограду. И кад дође
време да кренем на тренинг, ја прекидам
посао и напуштам њиву. Отац је био
благонаклон према мом бављењу спортом
и није се противио. Трчао сам до куће 7
километара, то ми је био увод у тренинг,
а моји Уљмани кад су ме видели да трчим
стално су ме заустављали и питали шта се
десило, мислећи да ја трчим јер журим да
јавим да се нешто догодило. Нису могли да
верују да трчим без разлога, односно због
своје кондиције.
Колико је тада кошарка у Вршцу
била популарна, колико је гледалаца
било на утакмицама?
- На утакмицама је било по стотинак
гледалаца, играли смо у сали ОШ
“Жарко Зрењанин”, садашња “Јован
Стерија Поповић”. Места за седење
није било и више људи и није могло да
стане. Играли смо у Војвођанској лиги.
Доста квалитетних играча је почетком
осамдесетих година било у клубу и
тадашњи водећи привредници Вршца
Стева Пауновић, Мики Ђорђевић и Мишко
Вучелић сматрали су да је дошло до време
да покушамо да урадимо нешто више.
Тренер је тада био Мића Марјановић а
чувени Цига Васојевић ангажован је као
његов саветник. Били смо два пута први
у Војвођанској лиги, али нисмо прошли

Један
од
најбољих
југословенских и светских
кошаркаша свих времена
Дражен Далипагић био је
1980. године у Вршцу на
одслужењу војног рока.
Три месеца тренирао је са
екипом Агровршца.
- Била је то невероватна
привилегија за све нас. Прва
југословенска лига била је
тада јака као НБА, сви наши
репрезентативци, који су у то
време били светски шампиони,
играли су у домаћем првенству.
Тада је важило правило да у
иностранство нико не може
пре 28 године. Тај део каријере
ми је у драгом сећању,
тренирао сам и добијао савете
од идола свих младих играча
тог времена, каже Бирта.
квалификације за Прву Б лигу.
Нова ера вршачке кошарке почиње
са променом имена у Инекс Вршац. Да
ли је тај период био и врхунац твоје
каријере?
- Тада је у управу клуба ушао Миодраг
Бабић који је направио амбициозан
план уласка у Прву Б лигу. Појачали смо
се, дошли су афирмисани прволигашки
играчи Горан Мастиловић и Ненад
Кешељ из београдског Радничког,
Радивој Живковић из Црвене звезде,
Жуловић из Панчева, затим Рајко Тороман,
Пеца Калинић, Дуле Керкез се вратио
из Партизана... Тада смо успели да се
пласирамо у Прву Б лигу, имали смо само
један пораз од НАП-а из Новог Сада.
Био је то огроман искорак, много тога се
променило. Био је то најлепши период у
мојој играчкој каријери.
Шта се променило у односу на
дотадашње бављење кошарком?
- Променио се ритам тренирања,
радили смо сваки дан у сезони када смо
освајали прво место, а касније, у Првој Б
лиги тренирало се два пута дневно. Ја сам у
то време почео да радим па сам пропуштао
преподневни тренинг и тренирао само
поподне. На утакмице се сем аутобусом
путовало возом, понекад и авионом.
Чланови Прве Б лиге тада су били: Цеље,
Кварнер из Ријеке, Пула, Загреб, Чапљина,
Жељо из Сарајева, Борово...
Сећам се када смо играли у Пули,
отишли смо у петак увече авионом, пре
подне шетали градом, увече играли
утакмицу и у недељу ујутро се вратили
назад.
Да ли је екипа била појачана за
такмичење у Првој Б лиги?
- Да, дошли су Драган и Радоња
Николић, из Зрењанина је стигао рођени
Пландиштанац Марко Миљуш, највеће
појачање био је Мирослав Мута Николић.
Осим што је био одличан играч, Мута је
био и велики шоумен. На свим путовањима

ЗДОВЦ, МУТАПЧИЋ
ПА ТИ БЕЉО
Поједини примерци теже и више од седам килограма.
То је стара домаћа сорта диња , каква се већ дуго гаји
на војвођанским њивама, слатка, специфичног укуса и
мириса. Интресовање Вршчана је, каже, велико, али не и
продаја. Килограм диње је тренутно 50 динара и лакше се
продају мањи комади јер, тврде продавци на овдашњој
пијаци, муштерије више гледају и питају за цену, него што
се одлучују за веће диње и лубенице.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Младост из Уљме, 1976. година: Кулић, Мирков, Живица Барић (тренер),
Недељков, Бирта, Андрић (стоје), Ранић, Угрен, Ђурђев, Зубац, Костић .

Беља Бирта је остао
упамћен као један од
најбољих играча у одбрани у
историји вршачке кошарке.
Милан Цига Васојевић је
на једном тренингу рекао:
- Бељо ти си трећи играч
Југославије. На првом месту
је Јуре Здовц из Олимпије ,
на другом Емир Мутапчић
из Босне а на трећем си ти
Бељо.
- Био сам поносан због те
Цигине изјаве јер су и Здовц и
Мутапчић играли у нашој Првој
А лиги, сећа се Бирта.

ИНТЕРВЈУ
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САВА СНАЈПЕР БЕЗ
ПРЕМЦА
Од кад сам почео да
играм па све до данас, видео
сам много играча који су
прошли кроз кроз клуб.
Успоном мушке кошарке до
Прве лиге, касније и до врха
Јадранске лиге, долазили
су у Вршац играчи највише
класе, међутим, до сада
нисам видео таквог шутера
и такву “златну” руку какву
је имао мој некадашњи
саиграч Сава Стојисављевић
звани Сава Снајпер. Једном
смо играли против Нове
Пазове за коју су наступале
легенде Дуци Симоновић и
Драгиша Вучинић. Сећам се
да је после утакмице Дуци
Симоновић пришао Сави
и рекао му: - Свака част
мајсторе, овакве руке нема у
првој лиги.
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СЕВЕРИНА И 200 СТАТИСТА

Богица и Беља Бирта

У вршачку Вилу Брег сјатило се, 17. јула, више од 200
статиста у жељи да заплешу заједно са Северином у
њеном споту за песму Италиана. Спот познате певачице
биће сниман широм екс Југославије, а први кадрови, пре
Вршца, снимљени су у Загребу , на Тргу Бана Јелачића,
када су Северина и Ана Бебић плесале са око 300 статиста.

умео је да забавља екипу, сви смо били стално
око њега и слушали његове шале.
Које су биле твоје најизразитије
играчке карактеристике?
Прво закуцавање у Вршцу иза главе извео
- У првом делу сезоне у Првој Б лиги екипу
Из играчких дана: Беља Бирта
је водио Мића Марјановић. Он је ротирао је Беља Бирта
играче у тиму, тако да нисам на сваком
мечу био стандардан. У другом делу сезоне тим је водио Цига
Васојевић и код њега сам био стандардан највише захваљујући
мојој игри у одбрани. Цига ми је увек поверавао чување
најопаснијег противничког играча. На једном тренингу, чувао сам
нашег најбољег стрелца Мастиловића који није могао од мене
да пипне лопту. Цига дуне у пиштаљку, прекине тренинг и каже:
Бељо, у суботу си прва постава. А у суботу смо играли у Цељу и
чувао сам тада најбољег стрелца лиге, Алеша Пипана, касније
чувеног тренера и селектора Словеније. Пипан који је давао по
20-30 кошева против нас је постигао само 3 поена. Постао сам
препозантљив по обављању дефанзивних задатака, али и по томе
да сам увек био физички најспремнији играч у екипи.
Ипак, Вршац се само једну сезону задржао у Првој Б лиги.
КК Хемофарм 1992/93: тренер Мирослав Попов,
- Нисмо успели да опстанемо у лиги иако смо у другом делу
Његић, Јеловац, Момиров, Бирта, Вујичић, М. Миљуш,
сезоне остварили 8 победа. Вратили смо се у Војвођанску лигу
Милета Адамовић секретар (стоје), Спасојевић, С. Миљуш,
у којој смо играли све до 1992. године када је Хемофарм постао
Керкез, Живановић, Живковић, Јовановић (чуче)
генерлани спонзор клуба.
До када си се активно бавио кошарком?
- Играо сам до 1995. године. Иако сам физички могао да
издржим напор утакмице, нови тренер Марин Седлачек удлучио
је да ствара тим од младих играча. Тада је почео успон мушке
кошарке који је кулминирао 1998. године када клуб остварио
пласман у Винстон Јуба лигу.
Да ли си по завршетку играчке каријере имао жељу да се
окушаш као тренер или спортски радник?
Ја сам заљубљеник у кошарку, али волим само да играм и
гледам. Никад нисам имао жељу да будем тренер нити ме је
привлачило да обављам неку функцију у клубу. Просто себе нисам
могао да замислим ни у једној другој улози осим на терену. И
данас играм рекреативно баскет, наравно утакмице Вршца нисам
Инекс Вршац 1986/87: Тренер Миодраг Марјановић,
пропуштао као гледалац у Сали Хемијске школе као ни сада у
технико Иван Илић, Драгишић, Жуловић, Живковић,
Миленијуму.
Кешељ, Бирта, Спасојевић (стоје), Ивковић, Калинић,
Како данас испуњаваш време које си некада посвећивао
Керкез, Марган, Тороман, Петров (чуче)
кошарци?
- Никад нисам престајао са рекреацијом. Трчим, возим бицикл,
понекад пређем и по 50 километара у току дана. Волим да одиграм
баскет, али велике су муке окупити шесторицу за игру три на три.
Да ли мислиш да ће спорт у Уљми имати више поклоника
по завршетку спортске хале?
- Млади данас нису заинтересовани за бављење спортом.
Тако је у граду, али и на селу. Данас им је толико тога занимљивог
доступно на телефону, компјутеру, спорт тешко долази на ред.
Завршетком “нашег Миленијума”, како зовемо будућу халу, млади
ће имати услове о којима смо ми могли само да сањамо. Надам се
да ће то деци помоћи да се од малена заинтересују за неки спорт.
Кошаркашки терен на отвореном такође изгледа “светски”. Има
тартан подлогу, рефлекторе, сређене свлачионице, купатила са
Агровршац 1978/79: Дукељски, Драгишић,
топлом водом. Једино што недостаје то су клинци који ће, као ми
Милосављевић,
Бирта, Живановић, Момиров, Попов,
некад, чекати на ред да би одиграли баскет три на три.
тренер Мића марјановић (стоје), Ивковић, Петров,
Б. Јосимов
Брајков, Јововић, Стојисављевић.

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

- Драго ми је што се између осталих великих градова
за снимање мог спота нашао и Вршац, изјавила је
новинарима Северина, у паузи снимања спота. Нисам
очекивала да ће се оволико људи одазвати и позитивно
реаговати на спот и песму.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ГОДИНА 36 , БРОЈ 865, 13. ЈУЛ 2012.

КОНЦЕРТ МЛАДИХ МУЗИЧАРА

„Чешка култуура без граница“, назив је манифестације
која се и ове године одржава у организацији Национални
савет чешке националне мањине. Као део програма овог
културног дешавања, одржан је заједнички концерт
полазника нижих и виших разреда Музичке школе
„Јован Бандур“ из Панчева, ученика Музичке школе
„Јосиф Маринковић“
из Вршца, као и
образовних музичких
установа „Корнелије
Станковић“
из
Београда и „Коста
Манојловић“
из
Смедерева. Младе
музичаре и госте
поздравила
је
Љиљана
Стехлик,
чланица Извршног
одбора Националног
савета
чешке
националне
мањине
задужена
за културу, поздравила је учеснике и многобројну
публику и подсетила их на разноврстан и богат програм
манифестације „Чешка култура без граница“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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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ОДРЖАНА 41. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПЛАНДИШТА

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Последња, 41. седница Општинског већа
општине Пландиште одржана је у петак, 19.
маја. Седницом је председавао председник
Општине Јован Репац.
После усвајања записника са 36, 37, 38, 39.
и 40. седнице већници су прво утврђивали
Предлог Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта Општине Пландиште. У оквиру
ове тачке речено је да је у закупу око 2.000
хектара обрадивог земљишта и да за први,
наредни закуп има око 11.000 хектара у 673
лицитационих јединица. По основу права
пречег има 25 захтева.
Након тога, већници су утврдили
Предлог Решења о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у

државној својини. На дневном реду 41. седнице
Општинског већа било је и Утврђивање
Предлога Решења о разрешењу вршиоца
дужности директора Јавног предузећа „Полет”
Пландиште као и Утврђивање Предлога
Решења о именовању директора Јавног
предузећа „Полет” Пландиште. На конкурс се
јавио само један кандидат, Милан Селаковић
који је изабран за директора ЈП „Полет”
Пландиште.
Већници су на последњој седници
Општинског већа разматрати и Извештај о
раду Савета за здравље Општине Пландиште
за период јануар-децембар 2016. године као
и Предлог Извештаја о спровођењу Програма
унапређења социјалне заштите у општини
Пландиште за 2016. годину број 55-3/2017-03ИВ од 25.04.2017. године. У оквиру ове тачке,

речено је да су у прошлој години утрошена
средства у висини од 42.045.739 динара од
чега је из буџета општине 36.282.868 динара и
5.762.870 динара донаторских средстава.
На 41.седници СО Пландиште, већници су
усвојили и Предлог Програма унапређења
социјалне заштите у Општини Пландиште за
2017. годину. Након тога, на дневном реду су
били Предлог Решења о разрешавању Месне
заједнице Велики Гај функције Управљача
Спомеником природе „Стари парк у Великом
Гају” и Предлог Решења о постављању Јавног
предузећа „Полет” Пландиште за управљача
Спомеником природе „Стари парк у Великом
Гају”.
Претпоследња и последња тачка били су
захтеви и молбе грађана, удружења и других
правних лица, а након тога и текућа питања.

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 (6)
ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

Банат је у то време
био тежак за становање,
пошто је знатан део био
под мочваром. Маларија
је била распрострањена
и косила је многе животе.
Најважнији посао је био
исушивање Алибунарског
и
Иланџанског
рита.
Године 1833. становници
Зичидорфа
прокопали
су канал у дужини једне
миље, како би своја
добра
заштитили
од
честих поплава. Између
два рата, сви канали у
насељу су били чисти, а за

одвођење сувишних вода
служиле су три пумпе,
према Банатском Соколцу,
Великом Гају и Маргити.
Нови зичидорски срез
почео је да функционише
30. маја 1848. Те исте
године 7. октобра, Срби
су извршили неуспешан
напад на Мађаре код овог
насеља. У децембру једно
одељење војске из овог
насеља послато је против
алибунарског положаја
Срба. Срби су 18. јануара
1849. освојили Зичидорф,
да би од 5. до 10. августа
исте године насеобина
била опет у рукама
Мађара, односно Угарске.
Зичидорф је 50 година
од насељавања имао 1400
становника, а 1854. чак
2037.
Прва
апотека
је
отворена 1864. – први
апотекар је био Ладислав
Роза. Године 1866. насеље
је добило пошту.
У
том
периоду,
тачније 1865. била су
два велепоседника и
297 малопоседника са
површином
обрадивог
земљишта од 7834 ланца.
Зичидорфска народна
банка отворена је 1883.

године, а жандармеријска
станица 1885.
Железничка
станица
отворена је 4. маја 1889.
године, а телефон је
спроведен 1895. Први
приватни
телефон
зазвонио је после Другог
светског рата у кући
Манојла
Торњанског,
општинског судије
за
прекршаје у пензији.
Први артерски бунар
избушен је 1886.
Из Зичидорфа је било
више исељеника, почев
од 1794. Неке породице
су се одселиле у Велику
Греду и то 1850. када је
ово насеље стварано, а
неке 1883. у Бетленхазу,
насеље
недалеко
од
Павлиша
у
близини
Вршца. Од 1899. године
многи су се иселили у
Америку а у Канади код
вароши Регина, основали
су насеље Зичидорф.
По попису из 1869.
Пландиште је имало 2937
становника, следеће пописне
године нешто мање - 2636
душа. Од тада број становника
расте. Године 1890. бројало је
3128 становника, 1900 - 3192
и 1910, после исељавања –
2864.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
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САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (9)

ШТА РАДИ РЕЕДУКАТОР ПСИХОМОТОРИКЕ

Деца све више времена проводе у
кући, пред таблетима,телефонима,ко
мпјутерима, а врло мало играјући се
на начин који би ангажовао њихово
тело адекватно.
Наше тело говори о нама више него
што смо свесни и што бисмо понекад
хтели. Тако се и личност детета
доживљава и испољава кроз тело.
Преко нашег тела, односно тонуса,
комуницирамо телесно и говорно.
Управо из тог разлога Реедукација
психомоторике представља метод
којим дете путем покрета спознаје
себе, друге и свет који га окружује.
Извођење различитих покрета
доприноси
сазревању
мозга,

изграђују се неуронске мреже и расте
број неуронских синапси. А резултат
је боља организваност и виши степен
функционисања детета.
Реедукатор
процењује
психомоторни статус детета,
који обухвата ниво развијености
функција у области грубе
моторике,
координације
покрета екстремитета, равнотеже,сазревања
доминантне
хемисфере (латерализованост),
фине моторике, графомоторике,
визуомоторне
координације,
орјентације
у
простору
и
времену.
Различитим
активностима се процењује

да ли постоји кашњење или су
дететове способности у складу
са узрастом.
С обзиром да је говор део
психомоторике, и да се напредак
у области говора и језика не може
остварити уколико је нека област
психомоторике незрела, реедукатор
заједно са дететом ради на стицању
искустава у обективном простору,
а која логопед касније обликује
говорно-језички и формира појмове
са циљем да их дете користи у
активном речнику.
Вежбе које се изводе током
третмана осмишљене су на основу
развојних потреба, прилагођене

су узрасту и личности детета . Деле
се на опште и специфичне вежбе
реедукације психомоторике.
Неке од општих вежби су: вежбе за
доживљај телесне целовитости, вежбе
за доживљај гестуалног и објективног
простора, вежбе за уочавање и
стабилизовање латерализованости,
вежбе за координацију покрета ...
Током извођења вежби, сваки
покрет, осећај и осећање које га прати,
бивају названи речју. Неопходно је
описивати покрет, постављати питања
и давати одговоре, што омогућава да
психомоторна активност постане део
свести (нпр.Стави руке на главу. Да, да
ту горе. Каква је глава, да ли је тврда,
округла....).
У раду се примењује и релаксација
са
циљем
смањења
опште
подражљивости нервног система и
смањења напетости детета.

КОМЕ СВЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ
РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ
Овај метод користи деци са
сметњама у развоју говора, језика
и учења (развојна дислалија,
развојна дисфазија, дислексија,
дисграфија, дискалкулија), код деце
са успореним и дисхармоничним
развојем, код деце са кашњењем у
развоју моторике (диспраксија), код
первазивних развојних поремећаја
(аутизам, Аспергеров синдром...),
код деце са поремећајима пажње и
хиперактивншћу (АДД И АДХД).
Током и након вежби покрет
постаје слободнији и сврсисходнији,
стичу се, обнављају и дограђују

МАГНЕЗИЈУМ ЗА НОРМАЛАН РАД МИШИЋА

За све мишиће
које видите и
ваш најважнији
мишић који не
видите
Савез за рекреацију и фитнес Војводине препоручује Мг
Мивела воду

Уколико
се
рекреативно
или
професионално бавите спортом, услед
повећаних напора, потребно је да организму
обезбедите додатну количину магнезијума.
Магнезијум је важан за метаболизам,
јер омогућава претварање енергије из
протеина, угљених хидрата и масти које
уносимо храном и успоставља равнотежу
електролита у организму. Овај минерал
смањује умор и исцрпљеност, доприноси
бољој концентрацији, омогућава правилан

рад мишића и стабилан рад срца и смањује
срчану активност.
Организам није у стању да ствара
или чува магнезијум, па је неопходно
осигурати свакодневни, континуирани
унос овог минерала из природних извора
у довољним количинама и на тај начин
омогућити одвијање виталних функција
организма.
Имајући у виду значај хидратације пре,
током и након вежбања, али и благотворно
дејство магнезијума, Савез за рекреацију
и фитнес Војводине препоручује Мг
Мивела воду као идеалног савезника у
побољшавању физичких перформанси и
здравом начину живота.
Обезбедите вашем организму дневну
дозу магнезијума уносом 1л Мг Мивела
воде.

сензомоторна искуства, развија
се појам времена, простора и
узрока, смањује се или нестаје
несигурност
детета,
напредују
моторне способности, побољшава
се разумевање и говорно-језичко
изражавање. Појмови постају јаснији
у свести детета а сопствена осећања
се боље препознају.
Крајњи успех третмана зависи
од врсте и тежине сметњи које дете
има ,континуитета рада и сарадње са
родитељима у овом процесу.
Марија Кери Кутлешић,
дефектолог- логопед
Јелена Драмлићанин Кабић,
дефектолог – логопед, реедукатор
психомоторике

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ЈЕЛЕНА НЕДИЋ

У ДАНАШЊЕМ СВЕТУ, СВАКО
МОЖЕ ДА ПОСТАНЕ РОБА

Пре неколико недеља у
Лагунином издању појавио
се роман „Низ пругу“, младе
ауторке Јелене Недић. Реч
је о причи која прати два
јунака: једну девојчицу и
амбициозног новинара, чије
се судбине срећу у кошмарном
свету
црне
хронике.
Криминал,
проституција,
трговина људима, похлепа и
насиље изграђују стварност
у којој, упркос свему, још
увек има места за снове о
другачијој будућности.
Јелена Недић рођена је
1983. године у Сремској
Митровици, где је завршила
основну школу и гимназију.
Дипломирала је енглески
језик и књижевност на
Филозофском факултету у
Новом Саду и после девет
година рада у просвети,
данас се бави менаџментом у
култури и преводилаштвом.
Свој први роман „Копља и
ожиљци“ објавила је 2014.
године, 2015. године прво
издање романа „Низ пругу“,
а 2016. године као један
од аутора интерактивну
илустровану књигу за децу
„Сирмијум кроз слике и речи“.
Роман „Низ пругу“ причан је из
перспективе два наизглед потпуно
различита јунака. Ипак, у неким
аспектима они су веома слични?
- Приче сагледане из више
углова добијају на уверљивости
и аутентичности. Тако роман „Низ
пругу“ за приповедаче има две
личности које су потпуно различите,
али једнаке по слабости и трагици
коју носи свако ко зађе у свет порока.

„Питање је да ли
је већи грешник
онај који прода
тело, или онај
који прода
душу“

ИНТЕРАКТИВНА
КЊИГА О
СИРМИЈУМУ
У коауторству сте написали
и књигу за децу „Сирмијум
кроз слике и речи“, која је
послужила и као литература
за квиз „Сирмијум – царски
град“. Колико су најмлађи
заинтересовани за историју
Сремске Митровице и домаћу
историју уопште? Какво је за
вас било искуство писања за
децу?
- Књигу „Сирмијум кроз слике
и речи“ написала сам заједно
са
историчарком
Гораном
Лемајић. Потрудиле смо се да
књигу обликујемо као забаван
и интерактиван материјал.
Поред историјских чињеница,
Сирмијум је представљен и
кроз цртеже, анегдоте и стихове.
Књига је пре свега послужила
као материјал за серију
волонтерских предавања која
смо организовале за основце из
нашег града и околине и она су
за нас била предивно искуство.
И на предавањима и на квизу
показало се да су деца итекако
заинтересована за историју
уколико им се она представи на
прави, за њих пријемчив начин.
Писање ове књиге вратило ме
је у детињство и представљало
је за мене више задовољство
него изазов, јер иначе волим да
пишем шаљиве песме, углавном
на рачун блиских људи за које
сам сигурна да се неће наљутити.

То су новинар и девојчица. Наизглед отварају питања ко у тој трговини шта
самосвесна, изграђена личност која губи и добија, и да ли је већи грешник
поседује велико животно искуство, онај који прода тело, или онај који
друштвени и професионални углед, прода душу.
новинар заправо није ништа мудрији
У роману се бавите многим
од наивне девојчице.
актуелним
темама,
Она греши јер на
попут
пораста
насиља,
„Уколико младе сиромаштва, присуства
погрешном месту тражи
заинтересујемо
за проституције... Све ове ништа са сигурношћу не треба да
љубав, топлину, нежност
и ослонац, а он јер тоне у уметност, постаће теме присутне су мање осуђујемо.
Верујете ли у друштвени
опсесију и похлепу.
или више у медијима
бољи људи“
Откуд
назив
и јавном говору, али ангажман уметности? Може ли
„Низ пругу“?
да ли су по вашем мишљењу оне књижевност да промени људску
свест или да покрене неке
- Мотив пруге понавља се адекватно представљене?
кроз читав роман. Ликови том
- И поред велике присутности друштвене промене?
- Књижевност је у данашњем
пругом долазе, пролазе, одлазе ових тема у медијима, ове теме су
привремено или заувек. Низ донекле запостављене. Људи више инстант свету, којим доминира све
што се може описати као
пругу се гледа са чежњом и воле да окрену главу на
визуелно и виртуелно,
надом да ће се њом вратити проблеме, зажмуре и
„Људи не воле да стављена пред велико
драга лица или да ће одвести баве се неким лепшим
ликове на неко лепше место. стварима. Ипак, може да мисле о озбиљним искушење. Ипак, као
неко ко је од раног
Могло би да се каже да је пруга нам буде боље само ако
друштвеним
детињства био окружен
у наслову заправо метафора се потрудимо да дамо
проблемима.
књигама, донкихотовски
живота.
свој допринос да свет
Лепше је
верујем да ће упркос
Ваш роман се поиграва око нас буде бољи. Када
томе
књижевност
идејом да под одређеним се у јавности говори о
зажмурети и
околностима свако може да проституцији,
обично бавити се нечим опстати. У најширем
смислу,
књижевност,
постане роба?
се мисли на људе лаког
лепшим“
као и све друге врсте
-Живимо
у морала који се у то
уметности, буди машту
материјалистичком друштву у упуштају својом вољом.
ком свако на неки начин може Моја идеја била је да покажем да и емоције. Уколико нове генерације
да постане роба уколико на то се иза етикете „проститутка“ крије заинтересујемо за књиге и вратимо
пристане. У роману се срећемо личност са истим жељама, страховима их у позоришта и галерије, сигурно је
са ликовима који продају своје, и надама које има свако од нас. То су да можемо да се надамо да ћемо од
и са онима који продају и купују у већини случајева људи који су од њих створити праве интелектуалце, и
туђе тело, са ликовима који раног детињства изложени насиљу, што је још важније, боље људе.
искушавају и онима који пред сиромаштву и другим озбиљним
Т.С.
искушењима падају. Тако се проблемима. Оно о чему не знамо
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ВРШАЧКА КУЛА

„МАЛЕ И ВЕЛИКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ“ У ВРШАЧКИМ ГАЛЕРИЈАМА

ВРШЧАНИ БИЛИ БУДНИ У ЈОШ ЈЕДНОЈ НОЋИ МУЗЕЈА

Прошле суботе 20. маја одржана
је још једна Ноћ музеја. Посетиоци
у 30 држава и више од 3.000 музеја
и галерија још једном су имали
прилику да у једној ноћи посете
најразличитије културне програме
припремљене специјално за ову
ноћ. У Србији је Ноћ музеја одржана
по 14. пут, и то у 44 града, а међу
њима је и овог пута био и Вршац.
Програми који су ове године
припремани под називом „Мале и
велике револуције“, одржани су у
Градском музеју, Културном центру,
Градској библиотеци, Књижевној
општини Вршац, Дому омладине,
„Тачки сусретања“, али и у неким
школама.
Културни центар Вршац ове
године се представио са два
програма. У великој галерији КЦ-а
отворена је изложба сликара Јавора
Рашајског, док је у просторијама
бившег Дома војске, на Светосавском
тргу број 4 представљена изложба
војних униформи из колекције Вука
Јокановића, једног од највећих
колекционара
војних
знамења
на подручју бивше СФРЈ. Његова
јединствена збирка броји преко
20.000 предмета. Пасионирани
колекционар у власништву има
350 генералских и адмиралских
униформи, пуне фиоке значака,
амблема, беџева, заставица са
бродова, дугмад свих родова
војске и војних школа, многобројне
плакете, повеље, дипломе ….
Посетиоци Градског музеја Вршац
имали су прилику да виде поставку
„Хладног оружја“, као и поставку
„Хроника Вршца XVIII и XIX века“.
Како истичу у Музеју, велику пажњу
посетилаца привукла је и изложба
Роберта Хамерштила „Приче у
слици – у потрази за идентитетом“.
Градски музеј овом приликом није
заборавио ни најмлађу публику, па је
тако за децу одржана радионица под
називом „Грнчарија од праисторије
до грнчарског точка и после
точка“. Најмлађе Вршчане је у свет
грнчарства увео кустос конзерватор
Драган Спасић. Са основцима школе
„Јован Стерија Поповић“ и њиховом
професорком Тијаном Тодоровић
Живков о средњевековној историји
града
Вршца
разговарала
је
историчарка Ивана Ранимиров, кроз
радионицу „Чувари нашег града“.
Градска библиотека Вршац се у
сарадњи са Удружењем љубитеља
старина
„Феликс
Милекер“
прикључила манифестацији Ноћ
музеја са изложбом слика немачког
сликара Ота Павличека. Изложбу
је свечано отворила Маја Качарић,
директорка библиотеке, а нешто
више о Павличеку и његовом раду
посетиоци су могли да чују од Иване
Милошевић, професорке ликовне
културе. Аутор је, иначе, овом
приликом своју слику „Краљ орао“
поклонио Градској библиотеци у
Вршцу.
Под слоганом „Портрет са
књигама“ Књижевна општина Вршац
дочекала је љубитеље књижевности
у атријуму ТЦ „Бахус“. Вршачки
песници су говорили своје стиове, а
најмлађи су уживали у цртању.
Удружење „Тачка сусретања“
приредило је перформанс под
називом „Покрет и облици“. Према
речима аутора, први сегмент био
је посвећен људском телу као
материјалу који, изводећи покрете,
обликују појавност у тренуцима
када настају, стварају динамичку,
покретну скулптуру, док је други
сегмент перформанса представљала
скулптура у средишту изложбеног
простора који у игри светлости, сенке
и мрака оличава другу димензију
покрета који је реализован у облику,
статичној структури. Идеја за
перформанс настала је у жељи да се
укаже на различите манифестације
уметничког покрета и човека који
може бити субјекат или објекат тих
облика. Учесници у перформансу
били су: Оља Јовановић, извођач,
инструктор,
менаџер
плесних
манифестација (аутор плесног дела

VIN

PING

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

перформанса) и Драган Спасић,
Академија примењених уметности,
одсек керамика (аутор скулптуре).
У
Дому
омладине
Вршац
приређена је групна изложба младих
вршачких аутора. Своје радове су
изложили Владимир Предић, Милош
Калишки и Александар Грујић.
Друштво
Словенаца
„Кула“
припремило је изложбу народних
словеначких ношњи, слика и

старих предмета. Своју креативност
још једном су показали ђаци и
професори
Школског
центра
„Никола Тесла“ који су и ове године
приредили интерактиван програм
под називом „Теслине муње у
Вршцу“. Ноћи музеја се по први пут
придружила и Хемијско-медицинска
школа са поставком под називом
„Револуција која нас спаја“.

Т.С.
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ФОТОРЕПОРТАЖА

У петак 19. маја, тачно у подне, испред Гр адске к уће у Вршцу око 400 вршачких
мат ур аната придру жи ло се ве ликој европској манифес тацији п лешући на Трг у
победе. Ученици з авршних р а зред а вршачких средњих школа још једном с у
учес твов а ли у п лес ању четворке, односно к адри ла з а Гинисов рекорд. Ци љ
ове манифес тације у којој учес твују мат ур анти широм Србије и Европе јес те
удру жив ање м ладих људи р ади об ар ањ а Гинисовог рекорд а у синхронизов аном
п лес у, и то у з му зик у Штр аусове оперете „С лепи миш“.
Покровите љ „Мат ур антске пар аде“ која промовише р адос т и дру жење био
је Гр ад Вршац, који је мат ур антима обе збедио реквизите з а п лес – мајице,
пишта љке и кишобр ане.
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400 МАТУРА

МАТ УРАНТСК А ПАРА Д А У ВРШЦУ

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА

АНАТА ПЛЕСАЛО КАДРИЛ

1313
ФОТО: ИВАНА ВЕРОВСКИ
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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 200 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.
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. 064/9664-709 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,
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.
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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.
У Избишту продајем 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.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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.
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. 069/29069-53.
Кућа на продају у Улици 2.
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МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.
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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.

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,
060/3256-070
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: 064/9030-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 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.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел.

064/598 - 3898
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату. Кућа
има 240м2 са поткровљем, гаражом
30м2 на плацу 1000m2, Вршац
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.
Гарсоњера на продају. Тел.
063/563-277.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и двориште.
Тел. 063/292-177.

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

Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период.
Тел. 060/825-724.
Издајем стан од 90 м²на

спрату, нова градња, посебан
улаз, одвојен плин и струја,
има кабловску и интернет. Тел.
063/292-177.

РАЗНО

Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем.
Тел. 064/254-95-95.
Часови немачког језика (Бела
Црква), припрема за полагање
А1,А2,Б1 испита на Гете институту.
Тел. 013/853-783.
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. 062/158-4439.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно
исправне, у одличном стању и
машина за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем самоходну косилицу,
бензински мотор.Тел: 061/303-1537
Купујем брилијантне минђуше
Тел: 061/303-1537
Купујем
замрзивач
са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и
женски бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке. Тел.
063/11-21-270.
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.
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На продају мотор, мењач генерално
сређен и делоци за фићу. Такође на
продају кућице за псе и мачке. Тел.
064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне 13
од опел корсе, електрични шпорет са
четири рингле. Тел. 064/665-88-04 и
832-027.
Продајем скенер А4 формата без
кабла и пуњача и један ЦД плејер. Цена
по договору. Хитно и повољно. Тел.
069/266-99, 063/74-22-013 и 013/835129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга једнобразни и
двобразни. Тел. 062/344-014 и 013/2824-932.
Продајем двокрилне дупла дрвене
прозоре са пластичним ролетнама,
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 063/18716-73 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. 064/47728-40 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. 065/33-55-343
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.
065/803-16-06.
Продајем шиваћу машину „Багат“.
Повољно. Тел. 068/40-34-410.
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.
064/390-62-76.
Продајем абрихтер монофазни са
круњачем и прекрупачем у склопу. Тел.
826-266.
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. 826266.
Продајем велико саксијско цвеће,
филадендрон, фикус, алоја, јапанско
дрво. Повољно. Тел. 826-266.
Вршим услужно поправку плинских
пећи, шпорета, бојлера, решоа. Врло
повољно. Дајем и гаранцију. Тел. 2101623 063/482-418.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон. Тел.
064/390-62-76.

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. 064/11-95384 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. 061/18-44316.
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
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807793.
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.
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

ИЗ КЊИГА
МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 17. до
23. маја у матичну књигу
умрлих за матично подручје
Вршац уписано је 10 лица:
Љиљана
Вуксановић
(1951.), Здравко Попов
(1932.), Василије Радак
(1945.), Иван Вршчај (1936.),
Бранко Обрадовић (1928.),
Стана Пуја (1938.), Зорица
Гузина
(1935.),
Милка
Петковић (1940.), Мирко
Тошић (1935.), Мишо Чернак
(1941.)

од 500 снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски бицикл. Тел. 064/4772840 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. 064/168-58-94.
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.
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.

Дана 25.05.2017. год. навршава се 16 година
како није са нама наш драги и вољени

дипл. инг. проф.
ЖИВАН СТОЈАНОВИЋ
Живиш и живећеш у мислима нашим и
сећању на проведене године са нама.
Твоји најмилији: синови Светислав и
Вељко, снаје Ленка и Љиљана, унуке Бојана
и Јелена, унуци Владимир, Велибор и Живан
Стојановић, зет Владимир и праунуци
Бранислав и Небојша Росић .

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 исправанТел: 013/ 2820-059,
069/377-0073
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.
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.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел 063/159-14-48.
За продаjу машина за прање
веша(три комада) у потпуно
исправном стању, старости од 5 до
22 године. Цена повољна, може
замена уз доплату. Тел. 064/42906-14.
Продајем нова инвалидска
колица, апарат на струју за
циркулацију,
мањи
тепих,

фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ
улазна врата и припадајуће ПВЦ
преграде (делимично застаклене)
у деловима, ширине око 3,50 м,
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере
за тракторе и комбајне, калеме и
опрему за аутоелектричаре, Бела
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“).
Очувана,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан
прозор (80х140 цм „Словенијалес“),
очуван са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска , нова, само глава,
очувана. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом.
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољЦЗ-99, дуга деветка, први
власник, само лицима са дозволом.
Цена 200 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло дно
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа 100,
са електро инсталацијом. Тел. 064/
123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца мотора
„бубрега“ и предњи лимени
блатобран од Piago „vespe“ PX 200.
Тел. 064/123-17-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
Издајем
лежаје
–
преноћишта за раднике.
Уредно. Тел. 064/374-09-98.
Продајем празну бутан
боцу од 10 кг. Исправна. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају,
мали и велики формат. Тел.

064/197-90-69.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску
алфа пећ. Тел. 013/839-680 и
060-0839-680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих
нивоа знања. Веома повољно!
Тел. 064/170-57-34.
Продајем стилски сто и
столице, диван (отоман),
шифоњер,
комбиновани
шпорет, кварцну грејалицу,
пећ
нафтарицу,
дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.

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. 060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене боје,
кућу у Улици Југ Богдана 48, у Вршцу
и 3 бицикла „пони“. Повољно. Тел.
28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.
Тел: 2891-209
На продају Југо 55.
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940 и
064/413-86-57.
Продајем
мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, „заставу“
101, „југо флориду“, „ладу“, „шкоду“.
Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004.
год. Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору.
Тел. 013/839-680 и 060-0839680.

Дана 22. маја 2017. године навршила се година дана од преране
смрти мог вољеног супруга

НЕНАДА ЛИЧИНЕ
Вечну успомену на
доброту и љубав чува

његову
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“ , INFO LOKAL MEDIA GROUP, ГОДИНА 22 , БРОЈ 865, 13. ЈУЛ 1996

НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ ИДЕ
ДАЉЕ

Међу 19 најбољих математичара са републичког такмичења које
је 11. маја одржано у Вршцу налази се и Никола Кнежевић, ученик
осмог разреда ОШ „Јован Стерија Поповић“.
Добар организатор и домаћин за 130 такмичара, ученика шестих,
седмих и осмих разреда војвођанских школа и 160 професора и
гостију била је Основна школа „Јован Стерија Поповић“.
Максималан број бодова 100 освојило је укупно пет ученика,
међу њима је и Никола Кнежевић. Од осмака ту су још и Нађ
Перге Стеван из Кикинде, Маркан Лопар из Сомбора и Димитрије
Јевремовић из Новог Сада, а код шестих разреда 100 бодова освојио
је Бојан Живковић из Руме.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 32 , БРОЈ 613, 21. ЈУЛ 2006.

МАЛО СРЕДИШТЕ ПЛАНИНСКО
СЕЛО У СРЕД РАВНИЦЕ

Мало Средиште, старијим генерацијама познато као
Прњавор, смештено је у подножју Гудуричког врха, са
стрмим сокацима, окружено великим викенд насељем,
више подсећа на планинско него равничарско село. Лепота
природе, обиље зеленила, песма птица, обриси манастира
и највишег планинског врха у Војводини (641м), чине
праву сеоску идилу у којој живи 155 становника, претежно
румунског живља.
Првобитно име Малог Средишта било је Прњавор. Тако
су га назвали мештани, Прњаворци, који су били поданици
манастира који је, записао је Феликс Милекер, у то време
постојао. Као Мало Средиште село се први пут помиње
1597. године, када је било посед Јована Јошике.
Почетком 18. века додељено је вршачком диштрикту.
Село је имало двадесетак кућа. Осамдесетих година
18. века оснива се парохија, а први сеоски парох био је
Павле Јанковић. Првих деценија 19. века село има око 600
православних душа, већи комплекс винограда и атар са
обрадивом површинама класификованим као земља друге
класе.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , INFO LOKAL MEDIA GROUP, ГОДИНА 42 , БРОЈ 865, 13. ЈУЛ 2016

РАЈ ЗА МАЛИШАНЕ

Као никада до сада Одмаралиште Црвеног крста на
Вршачком брегу заживело је пуним капацитетом по
идеји како је својевремено и замишљено. Наиме, овај
објекат окружен ваздухом изузетног квалитета, како тврде
стручњаци, намењен је најмлађима за њихов опоравак. У
последње време одмаралиште је пуно деце од седам до
четрнаест година из свих крајева Србије који овде проведу
десет дана.
Захваљујући Министарству за рад, запошљавање и
социјална питања Републике Србије и републичком Црвеном
крсту реализован је и финансиран пројекат боравка деце
у објектима Црвеног крста у Вршцу, Дивљанима код Ниша
и Александровцу, објашњава Бошко Митрашиновић,
секретар Црвеног крста Вршац. Реч је о деци из програма
народне кухиње, тако да наше одмаралиште покрива све
кориснике народне кухиње у Војводини. Уз децу, обавезно
иду и васпитачи, зависно од броја деце, и свака група има
пет волонтера. Боравак деце у нашем одмаралишту није
само њихов опоравак, већ има и едукативни, рекреативни,
спортски, културни карактер. Волонтери са децом раде
свакодневно, организују радионице на различите теме, од
организације Црвеног крста, до основа понашања. Нама
долазе деца која немају основне навике хигијене, први пут
се буквално сусрећу са тоалетима, вц шољама, славинама.
Неке су нам мајке наговестиле да деца не знају за топлу и
хладну воду, да не могу сама да се купају. Свака група деце
покривена је током читавог дана лекарском бригом. Доктор
је са њима 24 часа дневно.

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

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (72)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

XI. ОДЕЉАК
1775. - 1778.

ВРШАЦ ГЛАВНО ОКРУЖНО МЕСТО

Вршац постаје главним окружним местом – Окружни капетан Бретшнајдер – Просветне прилике –
Догађаји у вршачкој дијецези – „Вршачка побуна“ и последице јој

На
почетку
1774.
год.
напусти своју службу гроф
Клари као предсдник земаљске
администрације;
последник
му беше барон Јосиф Бригидо,
„човек свестрано образован,
марљив и поштен“. Он је по зрелој
студији израдио план, да судство
боље буде отправљано, а да
се не напусте ни економске ни
политичке прилике провинције.
Тај план добио је највишу
потврду првих месеца год. 1775.
Земљиште под камералом буде
тада подељено на четири „округа“,
који се опет делише на ране
домене са толико села, тиме је
унеколико унапређена индустрија
и земљорадња, а јавни су терети
у склад доведени са приликама
становништва. Та четири округа
зваху се чанадски, тамишградски,
лугошки и вршачки. Вршачки округ
обухватао је у неколико чаковачки
дистрикт, дочим је један део
пређашњег вршачког диштрикта
припао лугошком округу. Једина
карта из које се та подела види,
јесте она, што ју је Гризелини
свом делу придодао, наслов јој
је : “Tabula Bannatus Temesiensis,
a Geometris S. S. M. M. J.J. et R. A.
confecta, quam in minorem formam
reduxit, gradusque longitudinis et
latitudinis adjecit Fr. Griselini, Anno
R.S. 1776.“.
Вршачки округ организован
је год. 1777. Први чиновник
округа зваше се окружни капетан,
а имао је под собом једног
адјункта (окружни подкапетан),
два комисара, једног актуара,
више протоколиста, канцелиста и
практиканата. При свакој домени
беше по један газда, који је
окружном капетану полагао рачуна
о приспелој порези, подносио
новац држави, контролисао
земљорадњу, немирне особе или
злочинце предавао земаљској
администрацији у Тамишграду.
Уз тога чиновника налазио се и
1)
FR. Griselini, Schwicker, Böhm,
Szentkláray I dr. - Печат овог дистрикта имао
је на унутарњој плочи аустријског орла са
надписом: „Sigillum Districtus Werschezensis“Списи од год. 1777., у овд. Архиви.

један кривични судија са нужним
особљем. 1).
Нови окружни капетан вршачки
зваше се Фрања Х. Копини. Између
тадашњих чиновника упада нам у
очи окружни подкапетан Хајнрих
Готфрид плем. Бретшнајдер. У
њему је имао поверења и од њега
је примао савета цар Јосиф II, имао
је додира са Шилером, Гетеом и
беше лични пријатељ Лесинга,
Менделсона, Гелерта, Рамлера
и многих других научника. – Из
бретшнајдерових обнародованих
списа имао неке врло занимљиве
податке. Између осталога пише
он 14. марта 1777. берлинском
књижару Николају: Овога пута
пишем вам са краја хришћанства,
па заиста, што сам ближе турској
царевини, добијам све јасније
појмове о мухамеданском рају.
Овде у Вршцу, где сада живим,
живи свако господски и весело,
пије се и једе се, јер је све за
подсмех јевтино, ашикује се, јер
има лепих девојака и јер је то
природна последица уживања
пределних производа. Но све ово
тиче се само урођеника... Место

броји скоро 10.000 душа и више (?).
Мом округу припада више од 15
миља земље, Панчево и Београд
нису далеко одавде, а чешће нас
посећују и Турци. Бивају овде
концерти, балови... Ја сам овде
скоро други вице–краљ, само што
носим јарам, јер мој сапрежник 2)
скоро је у истини животиња, која
заиста тегли, али при том лења
животиња 3).
Ови редови сведоче нам,
да је Вршац тада већ био
знаменито место, у ком је човек
као Бретшнајдер, који је толико
путовао, могао бити задовољан. Но
по нас је од особите вредности та
појава, што су друштвене прилике
Вршца већ онда тако развијене
биле, те се већ осећала потреба
вишег уживања, концерата и
балова, па се то и остваривало.
Мислимо да не претерујемо ако
устврдимо, да је тада каткад већ
и богиња глуме завирнула у наше
место и нашла овде станиште. Та
онда је већ пролазило јужним
крајевима Угарске више немачких
позоришних друштава.

2)
Окружни капетан Копини
3)
Напомињемо да је Бретшнајдер
своје мемоаре за свога овде бављења
почео писати, међу осталим писао је и
анонимну расправу „Von der Verbesserung

des Nahrungsstandes und der bevölkerung des
Temeser Banates“ а издао ју је код Тратнера
у Бечу посветивши је царици – краљици,
Марији Терезији о њезином рођен-дану.
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УТВРЂЕНИ ГРАД У ХОНГКОНГУ

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Нигде нема те, Јелена Бачић
Алимпић

2. Ко је убио Катарину, Вук Драшковић
3. Жеђ, Ју Несбе
4. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
5. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Српске народне бајке, Група аутора

НАЈГУШЋЕ НАСЕЉЕНИ ГРАД
КОЈИ ЈЕ ИКАДА ПОСТОЈАО

Ово је Утврђени град у Ковлону.
У овом делу града Ковлона у
Хонгконгу, живело је преко 33.000
људи, збијено у 350 зграда, и све
то на површини 210 са 120 метара.
Такорећи, ово је била површина од
0.026 км². Када се направи рачуница,
то је густина насељености од
1.270.000 становника по километру
квадратном.
Историја Утврђеног града
досеже чак до династије Сонг (9601279), где је направљена испостава
за
управљање
трговином
сољу. Сама испостава није била
одржавана наредних неколико
векова, а од 1668. године тамо
је стално било стационирано 30
стражара.
Тврђава је направљена и
основана око 1810. Године, а
касније била додатно утврђена
и побољшана пошто је цело
подручје доспевало под све већи
британски утицај. До 1847. године,
сва побољшања са одбрамбеним
зидом су била завршена.
Град је током 1854. године био
и освојен од стране побуњеника
током Тајпин устанка, који је угушен
неколико недеља касније, а градтврђава је био враћен под кинеску
контролу. Када је 1898. године
потписан уговор којим је Хонгконг
изнајмљен Британији на 99
година, Ограђени град је имао 700
становника. Кини је дозвољено да
располаже Утврђеним градом под
условом да се не меша у одбрану
британског Хонгконга. Иако су

Британци тврдили да они имају
право на коришћење града, никада
се нису превише мешали у то шта
се дешава у њему. Протестантска
црква је касније у граду отворила
старачки дом и школу.
Временом, град је постао
интересантан
туристима
и
британским колонистима, који
су га посећивали са великом
знатижељом.
1933. године, власти Хонгконга
су објавиле планове за рушење
већег дела Утврђеног града, а
расељенима су дали нове домове.
До 1940. само је остао дом за старе
људе, школа и једна кућа. Таком
Другог светског рата, Јапан је у
потпуности уништио овај град, а
камен са зидина су искотистили
да продуже писту за авионе на
оближњем аеродрому.
Након капитулације Јапана,
Кина је изразила жељу да поврати
своја права на Утврђени град и да
има већи утицај над њим. Многе
кинеске избеглице су побегле у
сам град, а када британске власти
нису успеле да их иселе одатле,
заузели су политику да се не мешају
у функционисање града и да држе
руке даље од њега.
Тада у граду почиње да влада
тотална анархија. Без власти (ни
кинеске ни британске) и са малим
мешањем полиције, град постаје
уточиште криминала, дроге, коцке
и проституције, а њиме су владале
криминалне групе, тријаде. Град је
постао толики рај за криминалце,

да су се полицајци усуђивали да
у њега уђу само у јако великим
групама.
И тако је било све до почетка
седамдесетих година када је
полиција
Хонгконга,
током
1973/1974. године, извршила
преко 3.500 рација, ухапсила преко
2.500 криминалаца и запленила
неколико тона наркотика. Након
тога, снага тријаде почиње да
слаби, а десет година касније,
стопа криминала је стављена под
контролу.
Град је највећу изградњу
доживео управо када су у њему
владале тријаде. Све објекте је
водом напајало само осам цеви,
а толико је густо и високо био
изграђен да у неке делове сунчеви
зраци никада нису доспевали. Град
је у периоду безвлашћа био познат
и по високој стопи лиценцираних
лекара и стоматолога, који су могли
да раде без страха од кривичног
гоњења
услед
неадекватног

лечења и грешака.
Иако је у граду цветао криминал,
већина становника (од 33.000
колико је било у најнасељенијим
годинама) није било укључено
у криминалне радње. Било је ту
и успешних предузетника а и
група које су правиле акције да
се побољшају услови за живот
у граду. Док су школе и болнице
биле независне од остатка
Хонгконга, пошта и водовод су
ипак функционисали уз помоћ
територије коју су контролисали
британски колонисти.
1987. године су направљени
планови да се Утврђени град
уништи, што је учињено до краја
1994. године. 1995. године отворен
је истоимени парк на том месту.
Град није у потпуности сравњен,
и данас су видљиви само неки
делови старог града-тврђаве.
Извор: zanimljiveinformacije.net

ТРЧАЊЕ ПРОДУЖАВА ЖИВОТ ВИШЕ ОД ДРУГИХ СПОРТОВА

25 МИНУТА ТРЧАЊА ИСТО ЈЕ
КАО 105 МИНУТА ШЕТЊЕ

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Хајдук у Београду, Градимир
Стојковић
4. Научи да програмираш, Макс
Вејнрајт
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Фрајле – Љубав на дар

2. Луце – Бар још трен
3. Ничим изазван – Да ли желиш?
4. Емкеј – Пробај разумет
5. Били Андол – Индија

Како одабрати праву активност за
рекреацију? Шта је најбоље – пливање,
аеробик, пилатес, вожња бицикла,
трчање...? Стручњаци ће рећи да је
свака физичка активност корисна, а да
је најбоља она којој се радо препуштате
и која вам највише прија. Од сада би,
захваљујући студији спроведеној на 55.000
Американаца, одговор на питање која је
физичка активност најбоља, одговор могао
да буде сасвим конкретан – трчање.
Чланак објављен у часопису „Напредак
у кардиоваскуларним болестима” наводи
да они који трче живе у просеку три године
дуже од осталих. Да би ова врста активности
донела корист, не мора се трчати ни брзо,
ни сувише дуго. Можете чак и пити, пушити
и имати вишак килограма, трчање ће и даље
смањити ваш ризик од преране смрти, и то
од 25 до 40 одсто.
Аутори сматрају да ниједан други
спорт нема такав утицај. Сат трчања ће,
статистички гледано, продужити очекивани
животни век за седам сати. Наравно, иако
вас неће учинити бесмртним, трчање ће
продужити ваш живот више него шетање,
вожња бицикла или пливање. Само пет
до десет минута трчања дневно, брзином
мањом од десет километара на сат, смањује
ризик од настанка срчаних болести и
преране смрти изазване било којим
узроком. То је знатно мањи напор од 150

минута умереног тренинга недељно, што је,
на пример, препорука британске владе коју
већина људи занемарује.
Осим ових здравствених предности,
трчање има још добрих страна. Пре свега,
јефтино је, не захтева никакву посебну
опрему, може се практиковати било где чим
изађете из куће, не може се забушавати,
а опасност од повређивања је готово
занемарљива. Погодно је нарочито за оне
који немају много слободног времена, јер

се трчањем исти ефекат постиже за упола
краће време него што то захтевају други
спортови. Према тврдњама аутора ове
студије, потребно је 105 минута шетње
да би се остварила иста корист као за 25
минута трчања. Тркачи су у бољој форми,
имају нижи ниво масти у организму и тањи
струк у поређењу са онима који се баве
другим физичким активностима, истичу ови
истраживачи.
Извор: Политика
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Резултати 28.колa

ВРШЧАНИ ТРЕЋИ ПУТ ЗА РЕДОМ НИСУ СЛАВИЛИ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

Омладинац - Борац (С)
Дунав - Раднички (НП)		
Вршац - Црвена звезда (НС)
Слога - Раднички (Зр) 		
Раднички (Ш) - ТСЦ		
Братство - Раднички(СМ)		
Бачка 1901 - Железничар

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

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

26
26
27
26
26
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26

19
17
12
11
11
10
9
10
9
8
9
8
5
7
4

3
3
6
7
7
9
8
4
6
7
4
6
10
4
10

4
6
9
8
8
7
9
13
11
11
13
12
11
15
12

60
54
42
40
40
39
35
34
33
31
31
30
25
25
22

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК
Резултати 28. кола
Будућност (СЦ) - Долина 		
Војводина 1928 – Слога 		
Динамо 1945 - Јединство (БК)
Јединство (НБ) - Слобода
Пролетер (БК) - Раднички (С)
Козара - Полет (Н) 		
ЖАК - Вршац унитед 		
Славиа - Раднички (К) 		

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

ТАБЕЛА
1. Динамо 1945
28
2. Козара
28
3. Будућност (СЦ) 28
4. Раднички (К) 28
5. Вршац унитед 28
6. Војводина 1928 28
7. Полет (Н)
28
8. Раднички (С) 28
9. Јединство (БК) 28
10. Пролетер (БК) 28
11. Јединство (НБ) 28
12. Слобода
28
13. ЖАК (-1)
28
14. Слога (-1)
28
15. Славиа
28
16. Долина
28

23
23
14
13
12
11
11
11
11
10
9
9
10
9
8
6

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

3
3
8
12
10
11
12
13
14
13
13
13
14
14
16
21

71
71
48
42
42
39
38
37
36
35
33
33
33
31
28
19

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО
Резултати 26. колa
Партизан (Г) – Полет 		
Јединство (В) - Вултурул 		
Младост (О) Слога (БНС)
БАК – Стрела 			
Црвена звезда - Борац (Ст)
Јединство Стевић - Партизан (У)
Војводина (С) – Југославија
Војводина (Ц) - Будућност (А)

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

ТАБЕЛА
1. Младост (О) 26
2. БАК 		
26
3. Слога (БНС) 26
4. Стрела
26
5. Јединство Стевић 26
6. Борац (Ст)
26
7. Југославија 26
8. Јединство (В) 26
9. Војводина (С) 26
10. Вултурул (-6) 26
11. Војводина (Ц) 26
12. Полет
26
13. Црвена звезда 26
14. Партизан (У) 26
15. Партизан (Г) 26
16. Будућност (А) (-6) 26

19
14
14
14
12
11
11
10
11
13
9
8
7
8
6
5
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3
9
2
1
6
6
5
7
4
1
4
6
6
3
6
3

4
3
10
11
8
9
10
9
11
12
13
12
13
15
14
18

60
51
44
43
42
39
38
37
37
34
31
30
27
27
24
12

БОД ДОВОЉАН ЗА МИРАН ФИНИШ ПРВЕНСТВА
ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (НС) 2:2 (1:2)

Вршчани
трећи
пут
узастопно нису успели да
победе на свом терену,
али им је и бод у дуелу са
Новосађанима био сасвим
довољан да пребрину све
бриге око опстанка. Црвена
звезда је на овом мечу имала
већи мотив, два пута била
у вођству, али у финишу
утакмице није имала довољно
концентрације да осигура
тријумф. Гости су повели већ
у петом минуту евроголом
Игњића, девет минута касније
Рајковача изједначио резултат
после добре акције Шаренца
и лоше интервенције голмана
Лукића. Новосађани од тада
преузимају иницијативу и у
финишу првог полувремена
поново долазе у вођство.
Секулић је у 39. минуту
оштро шутирао, покушао је
да га изблокира Рајковача,
одбијена лопта погодила
је пречку гола Вршчана. У
наставку акције лопта је

стигла до Мићина, његов
ударац није успео да заустави
Матек. Имали су играчи
Црвене звезде у другом
полувремену две велике
прилике да осигурају тријумф,
али најбољи играч на терену,
19-годишњи Мићин, иначе
играч Војводине на позајмици,

није био прецизан. 18
минута пре краја дефанзивац
Новосађана Рађен је у
потпуно безазленој ситуацији
са леђа закачио Јеремића,
зарадио искључење и оставио
своје другове на цедилу.
Казна је стигла у 82. минуту,
Вуковић се одлично снашао

у шеснаестерцу и затресао
мрежу за изједначење.
У наредном колу Вршац је
слободан док ће у последњем
колу, 3. јуна на Градском
стадиону дочекати Раднички
из Зрењанина.

АТЛ Е Т И К А
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

МИРОСЛАВ ДРОБЊАК СОЛИДАН НА ТАКМИЧАРСКОМ ДЕБИЈУ

Протеклог викенда је на
стадиону војне академије
у Београду је одржано
Првенство Србије у атлетици
за млађе јуниорe,такмичаре
до 18 година. За атлетски
клуб Атина је наступио
дебитант,иначе
победник
са градских
школских
надметања,
Мирослав
Дробњак. У трци на 100м
забележио је време од
12,31 с И укупно заузео 16.
место, док је у трци на 400м
забележио време од 57,20 с
И освојио 13. место у Србији.
Следећег викенда такмичаре
ак Атина очекује Куп
Београда за старије јуниоре,
где ће наступити осим у
појединачном делу И штафета
4x100м, што је увертира
за предстојеће Првенство
Србије за јуниоре И сениоре
на новоизграђеном атлетском
стадиону у Крушевцу.

Б О КС
ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

ВИЦЕШАМПИОНСКЕ ТИТУЛЕ ВУКАШИНОВИЋУ И МАРАНОВОЈ

Такмичари и такмичарке из 53 клуба
боксовали су у минулих неколико дана на
Појединачном првенству Србије које је
одржано у Крагујевцу од 12-15 маја 2017. У
седам различитих полних и узрасних категорија
виђено је 112 борби, првог дана 41, другог 43 и
трећег 28.

Било је ово Првенство државе у узрасту
пионира, школараца и јуниора у мушкoj
конкуренцији, односно школарки, јуниорки,
младих девојака и елите у женској конкуренцији.
Највише је било јуниора (58), затим школараца
(50), сениорки (21), пионира (15), младих
девојака (9), јуниорки (8) и школарки (4), укупно
165 такмичара.
Боксовало се у Спортском центру „Парк“
у хали „Гордана Гоца Богојевић“. Организатор
такмичења био је Боксерски савез Србије, док је
технички организатор био БК „КГ“ из Крагујевца.
БК Гард је наступио са 3 такмичара:
Вукашиновић Лазар до 52кг и Павловић Вук
до 63кг у јуниорској и Сандра Маран до 48кг у
женској сениорској конкуренцији.
Лазар Вукашиновић је освојио друго место
и постао вицепрвак Србије за 2017. а до финала
је успео да елиминише и бившег вишеструког
првака Данијела Нукића из Шапца.

Вук Павловић је у четвртфиналу елиминисан
веома спорном одлуком судија од такмичара из
Жабља.
Сандра Маран је освојила друго место
а у финалној борби је судиском одлуком на
поене изгубила од актуелнне првакиње и
репрезентативке из БК Професионалац из
Панчева.

СПОРТ
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ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА ПОНОВИЛИ ДОБРУ ПАРТИЈУ ПРОТИВ МЕГЕ, АЛИ НИСУ УСПЕЛИ ДА ПРЕЛОМЕ МЕЧ У ЗАВРШНИЦИ

ВРШЧАНИМА АПЛАУЗИ, МЕГА НА КОРАК ДО АБА ЛИГЕ
Вршац и Мега Лекс су одиграли
још један сјајан меч по укусу
најпробирљивијих
сладокусаца
и
поново су изабраници тренера Дејана
Милојевића били спретнији у завршници
и остварили важну победу. Као и у првом
делу суперлигашке сезоне у дуелу ова
два тима у Сремској Митровици Вршчани
су били близу великог изненађења, али
више није изненађење да момци тренера
Владимира Ђокића пружају изванредне
игре против АБА лигаша.
Меч је решен у последња два минута а
најважнију улогу у завршници одиграо је
Лешић који је са пет везаних поена свом
тиму донео предност од 8 поена (88:80),
недостижну за домаће у последњих
минут и по. Ипак, епитет играча утакмице
припада одличном Јарамазу који је био
нерешива енигма за Вршчане у највећем
делу меча. Вршац је на овом мечу имао
изузетно расположене Фундића и Јефтића,
док су појединим фазама одлични били
Павловић и Крстовић.
Тренер победничког тима Дејан
Милојевић честитао је домаћину и био пун
хвале за игру ривала.
- Вршац је досадашњи ток Суперлиге
одиграо на ратнички и такмичарски
начин, био два пута близу победе против
Партизана, не знам ни сам како смо

победили у првом мечу против њих. Вршац
има изузетно неправедан скор, са само
једном победом, заслужио је да има бар
пет победа и да нам буде главни конкурен
за пласман у АБА лигу. Недостајало им је
среће и самопоуздања које се губи када
изгубите толико утакмица на једну лопту.
Што се моје екипе тиче у већем делу меча
смо одиграли чврсто, контролисали смо
резултат у већем делу меча осим почетка
првог и другог полувремена, где смо
били мекани и примали лаке кошеве.
Касније смо добром одбраном увели меч
у контролу, сад смо на корак од АБА лиге
мислим да нам недостаје још једна победа.
Тренер Вршца Владимир Ђокић није
био задовољан исходом, али је похвалио
своје играче за залагање и борбеност на
терену.
- Честитам Меги на заслуженој
победи, озбиљно су нас схватили, имају
квалитетнији тим, дужу клупу и кад се
ломила утакмица примили смо исувише
лаких поена, промашили доста отворених
шутева и изгубили доста лопти. Искуство
играња АБА лиге је виши ниво који ми још
увек нисмо достигли, утеха је да играмо
добро, али много утакмица губимо на
исти начин и на мени и на стручном штабу
је да то исправимо у наредном периоду.
На овом мечу нисмо могли да рачунамо

САОПШТЕЊЕ КК ВРШАЦ ПОВОДОМ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕМ ДРУГЕ АБА ЛИГЕ
Кошаркашки клуб Вршац даје велику подршку руководству АБА лиге и у потпуности
подржава иницијативу за покретањем АБА 2 лиге у циљу развоја регионалне и српске кошарке.
Клуб са традицијом дугом 70 година, који је у својој богатој историји освајао трофеј АБА лиге,
стизао до финала европског Купа Радивоја Кораћа, завршног турнира УЛЕБ Купа и овогодишњи
је победник Кошаркашке лиге Србије, подржава идеју о унапређењу регионалног такмичења
које би покретањем још једног ранга без сумње повећало интересовање и побољшало квалитет.
Кошаркашки клуб Вршац који располаже са једном од најмодернијих дворана у овом делу
Европе, са одличном инфраструктуром и организацијом жели да буде део тог лепог спортског
пројекта и изражава наду да ће идеја о покретању АБА 2 лиге добити подршку и да ће заживети
већ у наредној сезони.

ФОТО: Анђела Ивошев

ВРШАЦ – МЕГА ЛЕКС 87:92 (26:28, 19:22, 22:21, 20:21)

ПРВА ЛИГА СЕВЕР

ВРШЧАНИ ИСПАЛИ ИЗ
ПРВЕ ЛИГЕ КОЛО ПРЕ
КРАЈА
ЖСК - МЛАДОСТ 41:38

на Минчева који се таман усталио у
екипи, али отишао је кући због полагања
пријемног испита на факултету, док је
Стојадиновић незадовољан минутажом па
сам га одмарао на овој утакмици.
Стефан Фундић је рекао да Вршац
игра много боље него што то резултати
показују.
- Успевамо да парирао екипама из
АБА лиге, али нешто нам недостаје да би
победили. Окрећемо се утакмици против
Борца, покушаћемо да у дуелима са КЛС
лигашима поправимо утисак у Суперлиги.
Најефикаснији играч утакмице Огњен
Јарамаз био је пун хвале за учинак Вршца
ове сезоне.
Честитам Вршцу на свим партијама у
Суперлиги, показали су да играју одличну
кошарку, нису имали среће и због тога
не заузимају место на табели које желе.
Одиграли смо помало несигурно, могли
смо боље, али важно је да настављамо у
добром ритму.

Поразом у Жабљу, коло пре краја
првенства Прве лиге север, рукометаши
Младости су испали из лиге и наредне
сезоне играће у Другој лиги север.
Вршчани у последњем колу дочекују
Јабуку, али без обзира на исход тог меча
не могу да избегну последње место.
Резултати 21.кола
Јабука – Кикинда		
ЖСК - Младост 		
Црвена Звезда – Херцеговина
Срем См - Банатски Карловац
Црвенка - Сивац 		
Врбас – Јединство 		

26 : 23
41 : 38
35 : 28
27 : 24
22 : 23
25 : 22

1. Кикинда
2. Црвенка
3. Јединство
4. Херцеговина
5. Б. Карловац
6. ЖСК
7. Врбас
8. Јабука
9. Срем См
10. Ц. Звезда
11. Сивац
12. Младост

36
25
24
24
23
23
21
19
17
17
13
10

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
11
11
11
11
11
10
9
8
8
6
5

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

3
7
8
8
9
9
10
11
12
12
14
16

АТЛ Е Т И К А
У НЕДЕЉУ АТЛЕТСКИ СПЕКТАКЛ

ТРКА УЗ СТЕПЕНИЦЕ, ВРШАЦ 2017, СТАРТ У 10:30 ЧАСОВА

Вршачки атлетски клуб 1926 у недељу 28.
маја 2017. године, организује пету по реду „Трку
уз степенице 2017.“. Старт женске трке је у 10:30,
а старт мушке трке је у 10.45. часова изнад
горњег паркинга Центра Миленијум (улица
Омладински трг, 50 метара од раскрснице са
улицом Султане Цијук). Даље ће се такмичари
кретати улицом Омладински трг до раскрснице
улица Омладински трг – Милана Тепића –
Личка -Топовски пут - Мате Матејића, затим
улицом Мате Матејића до почетка степеништа,
па даље степеништем поред Виле Брег, преко
раскрснице улица Топовски пут - Горанска и
горњег степеништа све до Цркве Светог Крижа
где се налази циљ трке.
У 11.00 часова је старт Шетње задовољства
која није такмичарског карактера и на којој
могу да учествују сви заинтересовани без
обзира на узраст. Стаза је дужине око 750 м,
висинска разлика је око 107м, уз константан
успон од око 18% са укупно 432 степеника. Први
део стазе је успон без степеника (око 200 м, од
старта до краја улице Мате Матејића), затим се
наставља степеницима поред Виле Брег (167
степеника), па оштрим успоном без степеница
(око 50 м) након чега у завршном делу трке
стаза иде преко степеништа до Цркве Светог
крижа (265 степеника), а циљни правац је око
20 м од последњег степеника. Заинтересовани
такмичари морају да се пријаве на порталу
http://trka.rs најкасније до 26.05.2017. године у
24:00 часова. Сваки пријављени такмичар треба
да уплати стартнину која до 03.05.2017 износи
1000,00 динара. За уплате после 03.05.2017. па
све до 19.05.2017. године стартнина износи
1200,00 динара.

Окрепа (вода, сокови, воће и слаткиши)
за све учеснике главних трка и ревијалне
Трка задовољства биће послужена
недалеко од циљне линије. Сви учесници,
који заврше главне трке, добиће уникатне
медаље за учешће и дипломе у е-формату.
Првих пет такмичара (апсолутни
пласман, мушкарци и жене) добиће
медаље, дипломе, новчане награде у
износу 7000, 5000, 3000, 2000 и 1000 динара,

а првопласирани пехаре. Такође, новчана
награда од 2000 динара очекује и победнике
трка ако поставе нови рекорд стазе (брже
од 04:07,48 за мушкарце и 05:54,24 за жене).
Робне награде добиће и пласирани испод
5. места, у зависности од броја спонзора.
Прва три такмичара у ветеранским
категоријама М40-49 (мушкарци, рођени
1968.-1977.), М50-59 (мушкарци, рођени
1958.-1967.), М60-69 (мушкарци, рођени

1948.-1957.), М70+ (мушкарци, рођени 1947.
године и раније) и Ж40+ (жене рођене
1977. године и раније) добиће специјалне
медаље. Биће проглашена и најбоља три
Вршчана, у мушкој и женској конкуренцији,
којима следују пригодне награде. За
све заинтересоване биће организован
обилазак Вршачке Куле о чему треба
благовремено да обавесте организатора.

24 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •26. мај 2017.

