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САОПШТЕЊЕ МУП ПАНЧЕВО

РАСВЕТЉЕНО ВИШЕ
КРИВИЧНИХ ДЕЛА ТЕШКЕ
КРАЂЕ У ПАНЧЕВУ

Припадници Министарства унутрашњих
послова у Панчеву, расветлили су више
кривичних дела тешке крађе, која су
извршена у овом граду и ухапсили две особе.
Полиција је ухапсила И.Д. (1980) и В.П.
(1983) из Панчева, који су, како се сумња,
у последњих десетак дана, у цетру града
и објектима на „Зеленој пијаци“ у Панчеву,
употребом
подесног
алата
ломили
цилиндре на улазним вратима пословних
и угоститељских објеката, улазили унутра и
противправно присвајали технику, мобилне
телефоне, новац и друге вредне предмете.
Против осумњичених ће бити поднете
одговарајуће кривичне пријаве надлежном
тужилаштву у Панчеву.

САОПШТЕЊЕ МУП ПАНЧЕВО

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА
ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ У
ПАНЧЕВУ

Припадници
Министарства
унутрашњих послова у Панчеву
ухапсили су М.Д. (1981) из Панчева, због
постојања основа сумње да је извршио
кривично дело лажно представљање.
Он се терети да је у више наврата
у протеклом месецу, на територији
града Панчева, прилазио малолетним
лицима и лажно се представљао да је
полицијски инспектор. Од малолетника
је, како се сумња, противправно
присвајао мобилне телефоне.
Против осумњиченог, у законском
року, биће поднета одговарајућа
кривична
пријава
надлежном
тужилаштву у Панчеву.

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА
НА ПИЈАЦАМА
ЈКП „Други октобар“ поверено је
управљање пијацама у граду и у складу
са тим, издаје празне локале на Агрико
и робној пијаци (бувљаку).
У затвореном делу Агрико пијаце,
издају се локали укупне површине 50 m2
у чијем склопу се налази и магацински
део од 15 m2. За све детаљније
информације заинтересовани треба да
се обратите управи Агрико пијаце на
телефон 060 843 5052.
На робној пијаци издају се локали
површине од 4 до 40 m2. За више
информација обратити се на 060 843
5048.
.

ДРУГА СМЕНА НА
ШАЛТЕРИМА ЈКП
“ДРУГИ ОКТОБАР”
У циљу побољшања квалитета својих
услуга, ЈКП “Други октобар” уводи и другу
смену на наплатним шалтерима у управној
згради.
Поподневна смена почела је са радом
5. јуна, а рад са странкама трајаће до 19:30
часова. На овај начин ЈКП “Други октобар”
излази у сусрет свим оним суграђанима, који
нису у могућности да своје рачуне измире у
преподневним часовима.

ВРШАЧКА ДЕЛЕГАЦИЈА У БЕОГРАДУ

ВРШАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ ГОСТИ НА СВЕЧАНОЈ
ИНАУГУРАЦИЈИ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

Делегација
Градског
одбора
Српске напредне странке из Вршца,
предвођена повереником Градског
одбора СНС Вршац и градоначелницом
Драганом Митровић, присуствовала је
инаугурацији председника Републике
Србије Алекандра Вучића.
Свечана инаугурација која је
одржана у палати Србија окупила је
велики број светских званичника. На
инаугурацији, на којој је присуствовао
цео државни и војни врх Србије,
поред великог броја шефова држава
и влада и највиших функционера,
гости су били и истакнуте личности
из света науке, уметности и спорта,
како из Србије, тако из целог света.
Инауурацији
су
присуствовали
и
Патријарх
СПЦ
Иринеј
и
великодостојници римокатоличке и
исламске заједнице у Србији.
АКЦИЈА У ГУДУРИЦИ

ЧЛАНОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАПОЧЕЛИ
УРЕЂЕЊЕ СЕЛА

Чланови савета Месне
заједнице Гудурица спровели
су прву у низу акција уређења
Гудурице. Акцији су се спонтано
придружили и многи мештани.
Изабрани чланови савет
МЗ Гудурица уредили су
сеоски парк, двориште и
простор око Дома културе,
зелене површине по селу, а
најважнији део акције је био
уређење гробља чији су делови
били годинама запуштени.
Гудурица је село у којем живи
највише нација у Србији, тако
да и само гробље осликава ту
мултикултуралност. Како многи
потомци сахрањених не могу да
се брину о гробовима, чланови
МЗ донели су одлуку да уреде
гробље. То се највише односи
на део немачког гробља где
има много сахрањених житеља
Гудурице, чији потомци више не
живе ту.

У питању је прва у низу акција.
У координацији са Градом и
ЈП „Други октобар“ у Гудурицу

ће у наредном периоду бити
послата механизација како би
се уредили и делови села на

којима је потребно спровести
већи обим компликованијих
радова.

ЗАВРШЕНИ ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ

ПОБЕДА СНС-А НА ИЗБОРИМА ЗА МЕСНУ
ЗАЈЕДНИЦУ У ВОЈВОДИНЦИМА

Српска напредна странка
остварила је победу на
поновљеним изборима за
чланове савета Месне заједнице
у Војводинцима.
Грађани су одлучили да
у наредних четири године
њихове интересе у МЗ заступају
кандидати СНС-а који су
освојили свих пет мандата у
Савету. Након ових избора
СНС руководиће свим месним
заједницама на територији
Вршца.

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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 30. јун 2017.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ШТАДА ГРУПЕ

ШТАДА И ХЕМОФАРМ ОСТАЈУ У
НЕМАЧКОМ ВЛАСНИШТВУ

Нови напори за повећање вредности: Матијас Виденфелс и Роналд Зелигер
Акционари немачке ШТАДА групе, у минимални праг прихватања од 67,5 посто
оквиру које послује и српски Хемофарм, акција на које је понуђач, након корекције
нису до истека преговарачког рока са почетних 75 одсто акција, био спреман.
Истичући да ШТАДА поштује овакву
прихватили понуду конзорцијума два
угледна инвестициона фонда Bain одлуку акционара и да је види као мандат
Capital и Cinven о преузимају акција, да још снажније крене у даљи развој и
упркос чињеници да се ради о једном раст, председник Управног одбора ШТАДА
од најснажнијих инвестиционих уговора групе др Матијас Виденфелс рекао је да
ову одлуку види и као знак поверења и
икада испреговараном у Немачкој.
За прихватање понуде обезбеђено је способности које су исказали акционари
65,52 одсто акција, чиме није остварен ШТАДА групе.

Чврсто уверење да ће ШТАДА, као
независни добављач генеричких и
брендираних производа са тржишном
стратегијом раста, бити у стању да трајно
повећа своју тржишну вредност, изразио
је и Фердинанд Еткер, председник
Надзорног одбора ШТАДА групе истичући
да ће се уложити и додатни максимални
напори да се у корист акционара и даље
увећава вредност компаније.
- Сада ће ШТАДА група, а са њом
и Хемофарм као највећи произвођач
и послодавац у групи, удвостручити
своје напоре да оствари одрживи
профитабилни раст и да на дуже стазе
повећа своју вредност, рекао је генерални
директор Хемофарма и потпредседник
ШТАДА групе за Југоисточну Европу, др
Роналд Зелигер и појаснио да то значи да
ће ШТАДА наставити да се прилагођава
и да ближе интегрише своје пословне
јединице у свим регионима. Ми у
Хемофарму, који смо кључно преимућство
ШТАДА групе, морамо да останемо на челу
те промене.
ШТАДА је саопштила и да крај
преговора и коначна одлука акционара
неће имати утицаја на циљеве раста
за текућу финансијску годину, као ни
на амбициозне планове за период од
наредне две године. Очекивани резултати
продаје за ову годину крећу се од 2.2802.350 милијарди евра, а за 2019. од чак
2.650-2.700 милијарди евра. Очекивани
приход на нивоу групе креће се од 250270 милиона евра.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
ПОКРЕНУЛА КАМПАЊУ ПРОМОЦИЈЕ
ДОМАЋЕГ ТУРИЗМА

ВРШАЦ ДЕО
КАРАВАНА
„МОЈА СРБИЈА“

Туристичка организација Србије
покренула је кампању промоције
домаћег туризма, у сарадњи са
партнерима на локалном нивоу,
туристичким
организацијама,
Удружењем “Србија за младе”, ЈП
Скијалишта Србије, Удружењем
хотелијера и ресторатера Србије
ХОРЕС, YУТА-ом и Удружењем
бањских и климатских места
Србије. Промотивни караван ,,Моја
Србија“ обилази највеће српске
градове: Београд, Нови Сад, Ниш
и Чачак, а међу учесницима је и
Туристичка организација Града
Вршца која представља туристичке
потенцијале овог краја.

ДЕЛЕГАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ОБИШЛА СУПРУГУ АРХИТЕКТЕ БРАШОВАНА

У ПОСЕТИ ВИКТОРИЈИ БРАШОВАН

Делегација
Пољопривредне
школе ,,Вршац“ обишла је Викторију
Брашован, супругу реномираног
архитекте Драгише Брашована, која
живи у Београду. Госпођа Брашован
напунила је 101 годину, али су њена
виталност и сећање изванредни,
кажу њени посетиоци.
-Повод за посету било је
обележавање 130 година од
рођења Драгише Брашована, које
је организовала наша школа 25.
маја ове године, објашњава Срђан
Клиска, директор Пољопривредне
школе Вршац. Провели смо једно
дивно преподне у евоцирању
успомена на архитекту Драгишу
Брашована, његовом животу,
студијама и раду. Обиласком
предивног салонског стана у коме
је живео чувени српски архитекта
видели смо и чули много тога

занимљивог. На одласку госпођа
Викторија нам је обећала да ће
ускоро доћи у Вршац и посетити
нашу школу.
Захваливши се на посети,
Викторија Брашован је, овом
приликом, Пољопривредној школи
,,Вршац“ поклонила један портрет
свог супруга који ће од сада
красити улазни хол ове вршачке
образовне установе.
-Биће то једна лепа успомена,
сећање, али и захвалност на
бесплатно уступљеном пројекту
Пољопривредне школе ,,Вршац“
који је цењени архитекта Драгиша
Брашован, у својим поодмаклим
годинама, урадио у рекордном року
и поклонио га својим Вршчанима,
наглашава директор Клиска.
У делегацији Пољопривредне
школе били су директор Срђан

Клиска,
заменик
директора
и наставник Душица Ћирин,
наставник Здравко Старц, и
архитекта и члан Савета родитеља

школе Снежана Вечански, архитекта
Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву.
Ј.Е.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ПОЗИВА СВЕ РОДОЉУБИВЕ ГРАЂАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ДАНА 4. ЈУЛА 2017 . СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА, УЗМУ УЧЕШЋЕ У

МАЛОМ ЧАСУ ИЗ ИСТОРИЈЕ

На седници
Политбироа
Централног комитета Комунистичке
партије Југославије на којој је
донета одлука о отпочињању
устнака одржана је 4. јула 1941.
године у вили Владислава
Рибникара, на Дедињу. Седници
су присуствовали - генерални
секретар КПЈ Јосип Броз Тито, као
и чланови Централног комитета:
Александар Ранковић, Милован
Ђилас, Иво Лола Рибар, Светозар
Вукмановић и Сретен Жујовић.
У
историјском
догађају
учествовали су и Владислав и Јара
Рибникар, као и Владимир Дедијер,
који су обезбеђивали стражу за
време одржавања седнице.
Седницом је руководио Јосип
Броз Тито и на њој је анализирана
ситуација у земљи и свету, а
посебно ситуација на Источном
фронту. Потом је донета одлука
да се са саботажа и диверзија

пређе на општи народни устанак,
а да партизански рат буде основна
форма развијања устанка.
Проглас је написао Иво Лола

Рибар и он је 12. јула штампан у
илегалној штампарији ЦК КПЈ на
Бањичком венцу у Београду и потом
упућен у све крајеве земље. Између
осталог у Прогласу је стајало:
„Народни Југославије - Срби,
Хравти, Словенци, Црногорци,
Македонци и други! ... Ви сте
били побеђени у рату, али нисте
покорени.
Славне
традиције
борбе за правду и сободу ваших
дедова не смеју бити заборављене.
Сада је време да покажете да сте
достојни потомци својих предака.
Сада је време, сада је куцнуо час,
да се дигнете сви ако један у бој
против окупатора и њихових
домаћих слугу, крвника наших
народа. Не презајте ни пред
каквим терором непријатеља.
На терор одговарајте масовним
ударом по најосетљивијим тачкама
фашистичких
окупаторских
бандита. Уништавајте све - све што

користи фашистичким освајачима.
Не дозволимо да наше жељезнице
превозе ратни материјал и друга
средства која служе фашистичким
хордама у њиховој борби против
Совјетског Савеза. Створимо од
наше земље опседну тврђаву за
фашистичке освајаче.”
Поводом овог историјског
догађаја субнор Града Вршца
приређује сећање и свечано
полагање венаца на спомен
обележја истакнутих вршачких
бораца против фашизма :
Жарка Зрењанина, Анђе
Ранковић, Живе Јовановића, Саве
Мунћана и Страхиње Стефановића.
Централна свечаност одржаће
се пред спомеником Жарка
Зрењанина Уче на Светосавском
тргу у Вршцу , испред Градске
библиотеке.

Вршац
је
промоцију
туристичких потенцијала успешно
презентовао у Чачку, 23. јуна, и
поновиће у Беогаду 7. јула за када
је и заказана посета промотивног
каравана ,,Моја Србија“ нашој
метрополи,
објашњава
Јасна
Живковић, пр менаџер Туристичке
организације
Града Вршца.
Караваном који путује по Србији,
Туристичка организација Србије
позива домаће госте да свој летњи
одмор или његов део проведу
на дестинацијама широм Србије.
Посетиоце на трговима у поменута
четири града очекују штандови
брендирани логотипом Моја Србија
на којима могу да се информишу о
могућностима како и где да проведу
свој одмор. ТО Вршац у каравану
је промовисала догађаје који у
Вршцу на сваког посетиоца делују
импресивно и што је најважније
утичу на то да нам се врате поново.
Кампања је намењена домаћим
гостима у циљу представљања
туристичке понуде Србије у летњем
периоду. Прва станица промотивног
каравана био је Ниш, затим Чачак,
следећи домаћин је Нови Сад, а
завршна манифестација биће у
Београду. Слоган овогодишње
кампање је “Види Србију, савршен
одмор ти је надохват руке”.

СУБНОР Града Вршца

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

Ј.Е.
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МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ПОСЕТИО ОДМАРАЛИШТЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

ПРВА ГРУПА МАЛИШАНА СТИГЛА НА ОПОРАВАК

У Одмаралиште Црвеног крста на брегу
стигла је прва група малишана која ће ту
провести одмор, као део пројекта који
се реализује заједничким споразумом
Црвеног крста Србије и Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања. Другог дана боравка, 26. јуна, децу
је обишао Александар Вулин, министар за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања. Прошле године, кроз овај програм,
на опоравку је било више од хиљаду
малишана у местима широм Србије.
-Ове године биће око 500 деце више јер
неће бити смањивања социјалних давања,
а све што се заради биће усмерено на
ширење социјалних категорија, рекао је
министар Вулин. Успели смо да уштедимо,
да наплатимо већу количину доприноса,
да обезбедимо више новца и то ће прво
осетити деца која су најугроженија,
сиромашне породице, то ће осетити
пензионери, запослени у јавном сектору
- сви они захваљујући којима смо успели
да уштедимо и можемо да кажемо да
држава боље и сигурније функционише.
Александар Вучић је поставио пут којим

ће ићи свака следећа влада. А, свака влада,
на коју буде Александар Вучић пресудно
утицао, неће дозволити да има смањивање
социјалних давања и неће дозволити да
се штеди на онима којима је свака помоћ
потребна.
Татјана Николић, чланица Градског већа
задужена за социјалну заштиту, указала је
значај оваквих дечјих кампова и нагласила
да су они важни за социјализацију
малишана и њихову интеграцију у друштво.
У породицама увек постоји део
који деца не могу да спознају у суживоту
са својим родитељима, али је ту локална
заједница која треба да учини све на њиховој
интеграцији, истакла је Николићева. Ми
смо и још једном отворили своја врата и,
уз подршку Министарства и Црвеног крста
Србије, и желимо да у овом кампу буде што
више деце, а ми ћемо све то подржати.
Према речима Бошка Митрашиновића,
секретара Црвеног крста Вршац, у Дечјем
одмаралишту на Вршачком брегу у овој
првој групи бораве деца корисници
програма народних кухиња из Житишта
и Нове Црње. Групе малишана долазиће

Министар Вулин у дружењу са малишанима на вршачком брегу
овде током целог лета на десетодневни смештај, исхрану, образовне садржаје,
опоравак.
деца ће даноноћно имати надзор лекара.
Током јула и августа биће их око Са децом су и њихови васпитачи који су
450, а пошто смо добили проширење и задовољни и истичу да ће деца доживети
на септембар, кроз овај објекат требало сасвим нова искуства, нешто што многи од
би да прође око 900 деце, закључује њих нису никада доживели због услова у
Митрашиновић. И подсећа да је ово трећа којима живе они и њихове породице. Биће
година како се реализује поменути пројекат. то свакако прилика да ови знатижељни
Митрашиновић истиче да ће уз децу малишани нешто науче, одморе се, опораве
бити волонтери Црвеног крста који ће и стекну нове другаре.
спроводити едукативни програм, а уз
Ј.Е.

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ ДОДЕЛИЛА СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ

ГИМНАЗИЈАЛАЦ ДАВИД БУЗГО - НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАР

Гимназија „Борислав Петров
Браца“ доделила је специјалну
награду ученику Давиду Бузго, као
најуспешнијем такмичару у школској
2016/17. години. Бузго је остварио
најбоље резултате на бројним
такмичњеима у којима је протекле
школске године учествовао.
-Давид је добитник 3. награде
на Математичкој олимпијади математичком турниру - екипном
првенству
средњих
школа
Републике Србије које организује
“Архимедес”, објашњава Тамара
Пешић,
директорка
Гимназије
„Борислав Петров Браца“. Резултати
такмичења сврставају се у две
категорије: за екипе (школе) и за
ученике такмичаре. Наша школа
остварила је солидне резултате
у
екипној
конкуренцији.
У

појединачној конкуренцији Давид
Бузго освојио је 3. награду. Ментор
је била професорка Марија Панић
Дамјанов.
На 59. Државном такмичењу из
математике Давид Бузго освојио
је трећу награду. Такмичење је
одржано у Деветој београдској
гимназији, 11. марта. Ментор је
такође била проф. Марија Панић
Дамјанов.
Давид Бузго члан је
чувене квиз екипе наше школе која
је у 2017. победила на такмичењу
“Фимек награђује знање”, подсећа
директорка Пешић и додаје да
ово такмичење традиционално
организује Факултет за економију и
инжењерски менанџмент у Новом
Саду за све матуранте на територији
АП Војводине.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ
ВОЈНОГ РОКА И КУРС ЗА
РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ

Центар министарства одбране Вршац, обавештава
заинтресована лица мушког и женског пола, да је и
даље у току јавни конкурс за пријем кандидата за
добровољно служење војног рока са оружјем и курс
резервних официра Војске Србије.
Право пријављивања имају држављани Републике
Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају
услове конкурса (у прилогу). Више информација могу
добити на интернет страници Министарства одбране
или у центру Министарства одбране Вршац у улици
Светосавски трг 10 где могу поднети и пријаву.
После потписивања уговора који дефинише права
и обавезе обе стране, кандидат одлази у један од
три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево
или Лесковац. Закон о војној, радној и материјалној
обавези, прописује да служење војног рока траје шест
месеци.
Служење војног рока са оружјем је један од
предуслова за заснивање радног односа у јединицама
Војске Србије у статусу професионалног војника.
Центар министарства одбране Вршац

Директорка Тамара Пешић и гимназијалац Давид Бузго

Као награду на поменутом
такмичењу,
гимнаијалци
су
одабрали путовање у Барселону,
где су и боравили почетком маја
ове године. Ученицима је ментор
био проф. Слободан Лауш.
Одличним
резултатима
оствареним
на
бројним
такмичењима,
Давид
Бузго,
заједно са својим школским
другарима, потврдио је завидно
знање и таленат вршачких
гимназијалаца.
Овим сјајним
резултатима
свакако
су
допринели труд и рад професора
и
руководства
Гимназије
„Борислав Петров Браца“ која
свом имену враћа стари сјај и
потврђује дугогодишњу традицију
у образовању овог краја.
Ј.Е.

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) Одељење
за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове Градске управе Града
Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
1.УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДВА ВИШЕПОРОДИЧНА СТАМБЕНА
ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК И П+3 У ВРШЦУ, УЛ.СТЕРИЈИНА БР.82-84, КАТ.ПАРЦ.
БР.28258 К.О.ВРШАЦ
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: TEDDY ДОО, ВРШАЦ, УЛ.ХЕРОЈА ПИНКИЈА БР.67А
Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде СГ Вршац. Јавна
презентација трајаће 7 дана почев од 30.06.2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени
урбанистички пројекат за време трајања јавне презентације, у писаном облику и
предају их Одељењу за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове
Градске управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за урбанистичко грађевинске и имовинско правне
послове Градске управе Града Вршца пружиће обавештења о садржају јавне
презентације.
Одељење за урбанистичко грађевинске
и имовинско правне послове
Градске управе Града Вршца
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ЈОВАН МИХАЈЛОВИЋ, ХУМАНИСТА, ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ДОНИРА ДРАГОЦЕНУ ТЕЧНОСТ КОЈА ЖИВОТ ЗНАЧИ

103 ПУТА ДОБРОВОЉНО ДАО КРВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-Желео бих да поручим младима да се не плаше да дају крв. Ништа не боли, а када схватиш да то може
некоме спасити живот, не можеш а да не осетиш задовољство и срећу -

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА2., БРОЈ 13, 21. ЈАНУАР 1976.

Права реч која се може рећи
за Јована Михајловића јесте
хуманиста великог срца. За
40 година, дао је добровољно
крв 103 пута. Први пут мотив
је био два дана скраћења
војног рока, али, за разлику од
већине људи, Јован изласком
из војске није заборавио
добровољно
давалаштво.
Био је одлучан, није престајао
са овим хуманим чином.
Испуњавало га је задовољсво
што некоме помаже, спасава
живот.

И МИ ВОЛИМО ПОЗОРИШТЕ

„Баш би било лепо... Како би било лепо да нас и други
пут поведете...“ То су биле прве речи које сам чула после
представе „Тарам, барам Беца“.
А изговорио их је један од ученика специјалног
одељења, који је био пресрећан и живахно коментарисао
представу са својим друговима и другарицама.
Ове речи одзвањале су ми стално у ушима. И сада ме

прате. Прате ме и подсећају на остварење једне жеље,
тако мале, а у ствaри ипак велике.
Како би ова деца волела да виде „тај велики свет!“ Да
изађу из оквира својих учионица, да буду срећна и весела
као сва остала деца. Али, тешко је све то остварити,
јер већина ове деце потиче из социјално угрожених
породица.
А све треба платити! И улазнице за позориште. А шта за
ову децу и њихове породице значи„малих“ 4 нова динара.
И њих је тешко добити, јер „мама је задња 4 динара дала
за 1 кг хлеба“ – био је одговор једног ученика. Значи и тај
мали провод не може доћи у обзир.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 2., БРОЈ 13, 21. ЈАНУАР 1976.

„ОВДЕ ЈЕ ЗБИЉА ЛЕПО...“

Подсећају нове представе у овој позоришној сезони,
гледаоци су међу члановима стандарног састава ансамбла
Народног позоришта
„Стерија“ могли да
запазе и неколико
нових младих лица.
Ансамбл
„Стерија“
је
добио
сценско освежење и
у младом, двадесет
шесто-годишњем
Чедомиру
Вујићу,
који је овамо дошао
из Загреба, где му
иначе живе родитељи.
Његов лик смо имали
прилике да видимо и
у већ одиграних седам
епизода тв серије
„Капелски
кресови“.
Играо
је
курира
делничког комитета с
надимком „Тор-педо“.
-У својим глума-чким трагањима, од загребачког
Позоришта младих и рада на загребачкој телевизији,
дошао сам преко Београда у Вршац. Овда сам до сада
играо две представе – момка код министра у Нушићевој
„Протекцији“ и Стеву драмском колажу за децу „Тарам
барам Беца“- каже Чедомир.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 2., БРОЈ 13, 21. ЈАНУАР 1976.

У ЊИМА ЈЕ БУДУЋНОСТ

Поред своје пионирске школе, Фудбалски клуб
„Вршац“ има добар и перспективан подмладак.
Неки од ових младића су већ играли за први тим.
Да бисмо о будућим водећим фудбалским снагама
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Када сте први пут испружили руку
да дате драгоцену течност?
-Ове године је тачно четрдесет година
како сам први пут добровољно дао
крв. Било је то у војсци, у Бањалуци, 21.
јануара 1977. Војници се одлучују на овај
чин да би добили два дана и скратили
служење војног рока. Као и сви војници,
и сам нисам био свестан величине и
хуманости овог потеза. Једноставно сам
се придружио другарима из касарне и
кренуо да дам крв. Сећам се да је све то
било организовано на брзину, у лошим
условима, гомила нас на пољским
креветима, брзо пумпај да што пре
завршимо, да што више људи прође, да
крв... само што нисам пао у несвест тај
први пут. Баш сам се лоше осећао.
Доста људи први пут да крв у
војсци због та врло важна два дана.
Али, већина њих касније одустане од
овог чина. Са Вама то није било тако.
Шта Вас је мотивисало да наставите?
-Када сам се вратио из војске, хтео сам
да видим како се то овде ради, у нашој
болници, па сам отишао у трансфузију да
дам крв. Овде је све то сасвим другачије,
пристојније, хуманије, нико никога не
јури. Сасвим другачије сам се осећао.
Није ми било ништа, без страха, и тако
смо кум и ја наставили редовно да
дајемо крв, све до данас, 40 година и
укупно 103 добровољна давања крви.
Последње је било 8. јуна ове године.
Стално слушамо како је несташица
крви, како нема резерве потребне за
нормалан рад болница, покривање
потреба болесника којима је неопходна
трансфузија. За мене давање крви није
било никакав проблем, без страха,
сасвим сам се добро осећао после
тога, и онда једноставно човек пожели
да допринесе колико може. У почетку
нисам схватао значај овог чина који је
за мене био безболан, лак, једноставан.
Тек временом препознаш ту хуману
црту и колико твоја крв може да значи
неким људима, да им спасе живот. Онда
помислим, могу и ја и моја породица
да се нађемо у таквој ситуацији да нам
је помоћ потребна. Како би било да
ми чекамо нечију помоћ? Драго ми
је што сам, за протеклих 40 година,
успео да са собом повучем петнаестак
особа да дају крв. То су људи из мог
окружења, са посла, пријатељи. Важно
је било да оду први пут и виде да то
није ништа страшно. Неки од њих су
постали редовни даваоци. Посебно сам
задовољан што је међу њима и младих
људи и верујем да ће схватити сву лепоту
и значај добровољног давалаштва крви
и наставити то да раде. Надам се да ћу
имати неке своје наследнике када ја
више не будем давао крв.
Да ли је давање крви заиста
једноставно и лако како кажете?
-Јесте. Нема потребе да се људи
плаше. Медицинско особље је заиста
дивно, игле су за једнократну употребу,
сасвим је безбедно, танке су, не боли
ни тај убод у вену. Пре тога лекар
уради основни преглед да види да
ли особа може да да крв, испуните
упитник, провере вам хемоглобин. То
је један мали лекарски преглед који ја
радим свака три месеца, једна провера
здравља. А, када неко може да да крв,
то значи да је здрав. Ја сам Б позитивна
крвна група, а свака крвна група је,
кажу у трансфузији, добродошла јер

су несташице релативно честе. Ја сам
редовно ишао да дам крв на свака 3
до 3 и по месеца. Никад ме нису звали
да хитно дођем. Једино сам једном крв
дао наменски, колеги са посла који је
имао операцију. Увек сам пратио када
је следећи датум кад треба да дам крв.
Трудио сам се да ми не промакне. Често
се људи правдају како су заборавили,
немају времена, сутра ће... Увек сам
помислио на оне којима тих мојих
десетак минута значе живот, а никада се
не зна да ли то може и нама да се догоди.
Мислим да ми је све то било мотив да
одржим континуитет и будем савестан
да истрајем као добровољни давалац.
Да ли добровољни даваоци имају
неке бар скромне привилегије, као
захвалност за тај гест?
-Колико ја знам, можда грешим, али
није то било никада ништа посебно.
Раније је још било нешто тога, али данас
све ређе. Сећам се да је касније донет
закон да за свако давање добијемо дан,
два слободно, мада ја то нисам никада
користио. Такав ми је био посао. Некада
су предузећа организовала повластице
за своје раднике добровољне даваоце и
бринула о њима. Ја сам радио у Нафтагас
промету Нови Сад, у старој Југославији.
У фирми је било Друштво добровољних
давалаца крви. Били су врло активни.
Сећам се да су нас послали у Украјину,
у ваздушну бању у Карпатима, једне
године на море, у Петровац. Било је
заиста лепо.
Мислим да би друштво, држава,
требало организованије да се позабави
младима да их привуче у ову причу. Како
то лепо раде професори Света и Веља
у Хемијско - медицинској школи. Окупе
ученике и одлазе заједно да дају крв.
И остали вршачки средњошколци су
активни, што је за сваку похвалу, али то
је на нивоу школа, не државе.
Не знам тачно како је данас, има
ли неких олакшица за добровољне
даваоце, али верујем да би даваоци
били задовољни да им се омогући да
бар мање чекају на неке прегледе.
Чисто као гест добре воље, лепо је када
видиш да она друга страна покаже неко
интересовање, малу дозу захвалности за
твој труд. Анкица Барна из трансфузије
у вршачкој болници труди се да набави
колико може, неке мајице, хемијске
оловке... Обрадује нас тај њен труд,
данас није ни то лако.
Црвени крст негује леп однос са
добровољним даваоцима. Каква
је то додела признања недавно
организована?
-Да, то је за сваку похвалу. Црвени
крст Вршац сваке године окупља
добровољне даваоце крви и додељује
им признања и захвалнице, оним
ревносним и упорним који су крв дали
30 и више пута. Пре две недеље Црвени
крст нас је окупио у свом одмаралишти
на брегу. Била је то лепа свечаност,
поделили су нам признања, ја сам добио
за 100 давања. После тога смо се лепо
дружили, припремили су нам и закуску.
Било је врло пријатно.
Да ли сте Вршчанин родом?
-Рођен сам у Гудурици, 24. новембра
1957. Мајка се зове Ирена, а отац се звао
Владимир. Имам рођену сестру Гиту,
1960. годиште. Тата је био електричар.

Радио је у Зем задрузи, а касније дуго у
Бриксолу. Мати ми је била спремачица
на НИС -овој пумпи код језера. Посебно
сам волео бабу и деду. Деда је био Мађар,
звао се Јанош Палинкаш, а баба Немица,
звала се Ана, девојачко Херчек. Они су
обележили моје детињство. Гудурицу
слабо памтим. Имао сам 6 година када
смо се преселили у Вршац. Родитељи су
купили кућу преко пута од бабе и деде
који су већ живели у Вршцу. Деда је међу

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 30. јун 2017.
првима купио телевизор, ишли смо да
гледамо. Волео сам да будем код њих,
да спавам кад сам био мали, али одлазио
сам радо и кад сам већ био момчић.
Они су живели лепо, складно. Сећам
се, свратим увече пре поласка у град, а
деда само погледа ому (бабу), она оде до
креденца, извади неки динар и да ми за
џепарац. И данас као да гледам деду како
седи, ому како одлази до тог креденца.
Лепо ми је било. Волео сам и ја њих и они
мене. Деда је био мајстор, умео је свашта
да ради. Ја сам волео да будем уз њега,
много сам научио. Ома је била дивна
жена, одмерена, фина, код ње је увек све
могло. Наследио сам дедину кућу. Ту сам
касније сазидао нашу породичну кућу.
Где стичете образовање?
-Завршио сам Основну школу „Жива
Јовановић“. Одавно више не постоји
та школа. Била је на месту садашње
Пограничне полиције.
После тога
завршио сам Школу „Никола Тесла“,
звала се ЗИШ - занатска школа. Завршио
сам за машинбравара. Исте године у
октобру, отишао сам у војску. Вратио сам
се у децембру и јануара следеће године
почео да радим на бензинској пумпи,
малој НАП-овој, на путу за Београд.
Да ли сте дуго остали на том
радном месту?
-Радио сам као трговац 33 године,
а онда и као пословођа. Мала пумпа је
лепо радила, имала је одличан промет
према броју запослених. Кад су Руси
узели НИС, одлучили су да сруше малу
пумпу и сазидају нову. Као пословођа,
пратио сам радове и отворио нову
пумпу, септембра 2011. Мислио сам да ћу
ту дочекати пензију. Међутим, радио сам
још годину дана, најурили су све сталне
раднике, дали су нам неку отпремнину
и тако сам остао без посла. Годину дана
имао сам примања са Бироа. Онда сам
, захваљујући једном колеги, почео да
радим као трговац у продавници код
Бакић колора, пре три године. Треба ми
још око 2 године до пензије, да напуним
40 година стажа, али немам године
старости.
Када сте основали своју породицу?

ВРШАЧКА КУЛА
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Вршчана више сазналии, разговарали смо са
учитељем младих, Радованом Недељковићем,
некадашњим фудбалером ФК „Вршац“, „БАК-а“
из Беле Цркве, бихаћког „Јединства“, тренером
репрезентације подмладка Јужног Баната,
популарним „Кецом“.

-Оженио сам се релативно млад,
1980. Супруга ми се звала Снежана,
девојачко Кораћ. Нажалост, покојна
је већ 11 година. Била је то лепа
младалачка љубав. Имали смо леп
брак, добро смо се слагали. Имамо
сина Дамира, 1981. годиште. Дамир је
магистрирао на Техничком факултету.
Пре 7 година отишао је за Норвешку,
тамо живи. Дамир се дружио са Сашом,
сином доктора Душанова, др Рајне и др
Славка. Саша је завршио медицину и
отишао у Норвешку, а за њим је кренуо
и мој Дамир. Задовољни су. Не живе у
истом граду, али се друже кад год имају
времена.
Дамир је основао породицу. Оженио
се Вршчанком Бранкицом Радмановац.
Имам две дивне унуке - Александру
која баш данас пуни 5 годиина и млађу
Анастасију (3 године). Сада су овде у
Вршцу, дошли су на одмор. Лепо живе
у Норвешкој, добро су се снашли. Мало
су далеко, али када су они задовољни и
ја сам.
Како сте задовољни својим
животом?
-Добро је. Дуго година, када ми је
умрла супруга Снежана, био сам баш
усамљен. Тешко ми је падала та самоћа,
посебно када је син отишао у Норвешку.
Покушавао сам да нађем друштво,
сродну душу, тешко је ишло. Пре две
године упознао сам Станику Лазић.
Не живимо заједно, али баш се лепо
дружимо, нашли смо се, испуњавамо

Новоформирана управа и сви љубитељи
ФК „Вршца“ слажу се у једном – клуб мора да се
ослања на сопствене снаге. Да је то опредељење
правилно, потврдила је и досадашња пракса.
– Иначе, наставио је наш саговорник, са
подмлатком „Вршца“ сам почео да радим од јула
прошле године, када сам затекао само седам
регистрованих фудбалера. Данас имамо више од
двадесет врло перспективних младића.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 2., БРОЈ 13, 21. ЈАНУАР 1976.

ПУТ ВЕЋИ ОД СЕЛА

У Марковцу, у разговору са Марковчанима,
човек сад наилази на нешто што би се могло
назвати животом и радним оптимизмом. Јер,
ово лепо село од око 1.200 становника, прошле
је године спојено асфалтним путем широким пет
метара са Гудурицом, а преко Гудурице и Великог
Средишта са Вршцем... Добио је Марковац, другим
речима, излаз у свет, постао је и у економском
смислу присутнији , интресантнији, потребнији.
Дуг је и вољен то пут, као радост људски и леп,
као жеља Марковчана да им будемо драги гости.

живот једно другом. Лепо су нас
прихватили и мој син и њене ћерке.
Станика и ја заједно шетамо, возимо
бицикл, путујемо...
Мислим да човек треба да тежи да
у животу буде добар, поштен, да би му
се то добрим вратило. Не треба да се
нервирамо због нечега на шта не можемо
да утичемо. Ја то већ дуго покушавам и
мислим да сам успео у томе. У животу су
врло важни и пријатељи. Како старимо
све се више отуђујемо једни од других.
Али, пријатељства треба чувати и
неговати, посебно она дугогодишња,
из школе, из младости. Јер, та стара
пријатељства су право благо. Није лако
задржати пријатељство, увек се нађе
нешто да га помути, раскине. Али, кажу
да је човек велики онолико колико
је спреман да опрости. А, пријатељ је
најближи род, увек је ту кад затреба.
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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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ЗАВРШЕНО ГЛАСАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

ГРАЂАНИ ОДАБРАЛИ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

У
циљу
реализације
награде, коју је општина
Пландиште
освојила
на
такмичењу „Узми рачун и
победи“ гласање за пројекат
у који ће новац бити уложен
je одржано од 19. до 25. јуна.
На гласачком листићу је
предложено четири пројеката:
набавка опреме и намештаја
за Основну школу „Доситеј
Обрадовић“, набавка опреме
и апарата за Дом здравља
„1. октобар“, набавка котла
за Предшколску установу
„Срећно детињство“ и набавка

котла за Дом здравља „1.
октобар“.
Гласало је укупно 822
грађана, а највише њих, чак
545 за набавку опреме и
апарата за Дом здравља „1.
октобар“ (ултразвучни апарат
са сондом и беби вага). За
набавку котла за Предшколску
установу „Срећно детињство“
гласало је 155 грађана, за
набавку опреме и намештаја
за Основну школу „Доситеј
Обрадовић“ 99 грађана, а за
набавку котла за Дом здравља
„1. октобар“ 23 грађана.

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 (11)
БАНАТСКИ СОКОЛАЦ - БИОСЕГ (2)

О досељавању
колониста више
података добили смо од Бранка
Мандића који је у Соколац дошао
као момак са оцем добровољцем и
целом породицом. По казивању овог
старог Соколовчанина доселили су се
Личани из околине Грачаца, Босанци
из околине Босанског Петровца и
Босанске Крупе, неколико породица
из Херцеговине и једна породица из
Хрватске , породица Фрање Бабића,
Хрвата добровољца. Сви су добили по
8 јутара земље, плац за кућу и кредит
за подизање куће. Привремено су
становали у „белим“ и „црвеним“
кућама где је за сваку породицу, без
обзира на број чланова, обезбеђена
једна соба, а кухињу је користило
неколико породица заједно.
Геометри су размерили земљу,
додељена су имања, испарцелисани

су плацеви и начињен план за
ушорено село уз пут за Велику Греду.
Почела је градња, мучна и тешка уз
задуживања код банака и богатих
Шваба у Мариолани, данашњем
Пландишту, кредите и слично.
Ондашњи др Клајн и Јулијус Тирк,
председник општине Мариолана,
издејствовали
су
одобрење
Скупштине да Соколчани не плаћају
порез.
Ево како је учитељица Зора
Блажић из Пландишта, у својој
репортажи о Соколцу у локалним
новинама“Октобру“ 1987. године
написала:
„Село се градило с муком. Рушили
су људи „ беле“ и „црвене“ куће и
од тог материјала градили нове,
довлачили грађу из родног краја, па је
било и брвнара саграђених по узору
на оне из Лике и Босне. Није се имало

средстава за рад, па су људи били
принуђени да дају земљу у наполицу,
а сами да раде као надничари.
Снабдевало се у Мариолани код
великих трговаца на вересију, јер
село није имало продавницу ни за
најосновније потребе. „Возом без
возног реда“ довели су колонисти са
собом и нешто стоке, оваце, козе и
мале брдске коњиће, који нису били
погодни за рад на овој земљи“.
Друштвени живот Соколчана
био је по старим обичајима: прела,
старе игре, усмена предања, народне
песме...
Прва продавница отворена је
1928. године, нешто касније друга и
две кафане. Данас Соколац има две
продавнице и исто толико кафана.
Деца из овога села ишла су у
школу у Мариолану. Од тих првих
ђака постале су занатлије - занат су

изучавали код мајстора у Мариолани.
У средњу школу нико није ишао све
до завршетка Другог светског рата.
Настава је кренула у Соколцу 1934. у
адаптираном летњиковцу Каролине
Карачоњи. Тада школа постаје центар
окупљања и покретач напретка и
културе у селу.
Већ следеће године оснива се
Народна књижница и читаоница „Вук
Караџић“ која је имала доста чланова
и читалаца.
У школи су биле организоване
велике светосавске свечаности.
Спортско друштво „Јединство“
основано је 1937. године. Играле
су се фудбалске утакмице редовно,
биле су добро посећиване, а након
њих најчешће су биле организоване
игранке.
Током Другог светског рата из
Соколца је одведено 110 младића

у заробљеништво у Немачку. Као
заробљеници
транспортовани
су у сабирни логор у Стамору у
Румунији, одакле су одведени до
Сакаласа код Темишвара и на крају у
немачке логоре. Заробљеници су се
добрим делом вратили кући након
ослобођења, а сам повратак је трајао
и до месец дана.
Након Другог светског рата
дограђене су две учионице и нова
зграда где су биле канцеларије
Месног народног одбора и
продавница. Дом културе је саграђен
1954. са лепом салом и неколико
пословних просторија.
Село је добило први телефон
1958. а електричну струју 1962.
године. Асфалтни пут до села
саграђен је 1966. Водом се снабдева
из миниводовода и артерских
бунара. Село нема цркву.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
ПОМОЋ ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИНВАЛИДА РАДА ВРШАЦ СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЈЕДИНСТВЕНА У СРБИЈИ

ОГРЕВНО ДРВО И ЗИМНИЦА НА ПОЧЕК

-Организација инвалида рада обезбедила више од 1.000 кубика огревног дрвета за своје чланове - Дрво је већ увелико испоручено, а исплата иде
на рате до средине децембра, што је јединствени случај земљи Градска
организација
инвалида
рада
Вршац
представља
леп
пример
организације која максимално
помаже и подржава своје
чланове. Већ дуже време ова
Градска организација набавља
намирнице, слатку и слану
зимницу, кућну хемију, по
приступачним ценама, а својим
члановима пружа могућност да
купљено исплаћују на почек и до
шест месеци.
Међутим,
један
од
јединствених примера подршке
свакако је набавка огревног
дрвета. Већина пензионера
инвалида рада увелико је већ
набавила огревно дрво, уредно
исекла и сложила у своје подруме
и дворишта. А, оно што сигурно
нема ни у једном удружењу у
земљи, јесте то да купљена дрва
пензионери могу да исплате до
децембра ове године. Они који
су се определили да се греју
на дрва добро знају каква је то
олакшица и привилегија, јер се
дрва набављају само за кеш или
евентуално уз плаћање у више

рата, али огрев стиже тек када су
све рате исплаћене.
-Интересовање
за
дрво
је огромно, јер су сви
презадовољни
условима
плаћања, као и квалитетом и
ценом, објашњава Јохан Ировић,
доскорашњи
председник
Удружења пензионера инвалида
рада Вршца који је недавно, због
здравствених разлога, поднео
оставку на ову функцију. Дрва на
почек дајемо својим члановима
од 2015. године. До сада смо већ
поделили скоро 1.000 кубних
метара дрва, остало је још
нешто мало. Заинтересовани су
и долазе људи из целог града,
имамо потраживања за више
од 2.000 кубика, али не може
човек да нам достави. Излазимо
у сусрет колико год можемо,
колико има дрва на располагању.
Могу рећи да је и цена међу
најнижим у граду - 4.700 динара,
а људи су задовољни квалитетом
дрвета, мешаног, храста, букве.
Како стиже камион са дрвима,
иза њега одмах иде машина која
сече и цепа, а власник фирме нам

Инвалиди рада обезбедили огревно дрво својим члановима
је омогућио да двојици наших а од септембра ће бити слатки и
чланова то уради бесплатно. Ако слани програм зимнице.
-Све ће то бити на шест
је неком од чланова потребна
помоћ да се дрва унесу и сложе и месечних рата, а имамо уговор
ту смо организовани. Последња и са Месаром Месо - месо где
рата за исплату огревног дрвета наши чланови могу да купују
мора бити до 20. децембра ове полутке на 6 месечних рата,
као и да пазаре у продавници и
године.
Ировић је најавио да већ за иснос већи од 6.000 динара
стижу понуде за набавку исплате такође у шест месечних
зимнице - кромпир, купус, лук, рата. Трудимо се да максимално

обезбедимо наше чланове са
огревом, намирницама и да им
олакшамо живот колико можемо.
Ировић подсећа да је 2016.
била тешка, али успешна година
Градске организације инвалида
рада Вршац и додаје:
-Успели смо да обезбедимо и
грејање за наше просторије које
смо реновирали након што су
нам уступљене на коришћење,
набавили
смо
столице,
опремили све да простор може
лепо да се користи. Пословали
смо позитивно, успели смо
максимално
да
помогнемо
нашим члановима. То је добро,
али треба још више да се ради,
јер инвалиди рада треба нашу
подршку да имају 365 дана у
години.
Вршачка организација је
међу ретким у Војводини које
раде шест дана у седмици, када
су отворени за све потребе
чланова инвалида рада. Ова је
организација свакако за пример
и сваку похвалу.
Ј.Е.
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ВРШАЦ ДОМАЋИН 24. КОНФЕРЕНЦИЈЕ СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА

У КОРАК СА НАЈНОВИЈИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Вршац
је
прошле
седмице угостио учеснике
24. Конференције на тему
Кристалографија и њена
примена у хемији. Научни
скуп, одржан у организацији
Српског кристалографског
друштва, Хемијског факултета
из Београда и новосадског
Природно - математичког
факултета, окупио је значајна
имена
из
ове
научне
области. Била је то прилика
да се размене искуства и
изнесу резултати научних
истраживања.
Конференција је трајала
од 22. јуна до 24. јуна у
Хотелу “Србија”, а учеснике
је, у име вршачке локалне
самоуправе,
поздравила
Маријана Голомеић, чланица
Градског већа за образовање.
Чини ми посебно
задовољство што могу, у име
Града Вршца, да поздравим
овај скуп цењених научних
радника и да вам пожелим
успешан рад и да резултати
вашег рада на овој научној
конференцији буду значајан
прилог и подстицај за даља
истраживања
на
пољу
кристалографије,
рекла
је Голомеићева. Посебно
бих се захвалила нашој
суграђанки,
еминентној
научници, госпођи Снежани
Зарић што је својим радом и
ангажовањем дала изузетан
У организацији Стартит
Центар Вршац и Фонда
за иновациону делатност,
одржана је презентација
Програма раног развоја и
Програма
суфинансирања
иновација,
као
подршка
младим
предузетницима.
Промоција је одржана у
простору Стартит Центру
Вршац, у Центру Миленијум,
22. Јуна.
Реч је о обнављању
поменутих
програма
у
оквиру активности Фонда
за иновациону делатност,
основаног
од
стране
Републике
Србије
као
самостално правно лице,
које послује у оквиру
Министарства
просвете,
науке и технолошког развоја,
објашњава
Владимир
Војводић,
самостални
стручни сарадник у Фонду
за иновационе делатности.
Пројекте у обвом позиву
фиинансира
Република
Србија,
која
је,
преко
Министарства
просвете,
науке и технолошког развоја,
издвојила 2,7 милиона евра,
а средства су обезбеђена
уз помоћ Светске банке
кроз међународни пројекат
подршке запошљавању и
конкурентности.
Објашњавајући
коме
су финансијска средства
намењена, Војводић је рекао:
Програм
раног
развоја намењен је приватним

Проф. др Снежана Зарић и проф. др Оливера Клисурић
допринос у промовисању из
Француске,
Немачке,
нашег града у свету науке и Румуније, са Блиског Истока,
дала шансу да Вршац, буде објашњава проф. др Снежана
домаћин једне овако значајне Зарић, редовни професор
научне конференције.
на Хемијском факултету
Кристалографија је наука у Београду и гостујући
која изучава кристале, њихове професор на америчком
структуре, распоред атома, универзитету у Катару, која се
поступак кристализације што бави квантном механиком и
отвара могућности примене њеном применом на хемијске
знања из ове у остале области проблеме,
комбинујући
науке и привреде.
квантну
механику
са
Уз наше чланове, кристалним
структурама.
учесници скупа дошли су Сви предавачи су из области

образовања,
мада
би
било лепо када би нам се
придружили и привредници.
Код нас, на жалост, нема
много примењене науке.
Српско кристалографско
друштво основано је пре
25 година, које је наставак
истоимене организације у екс
Југославији.
Кристалографија
повезује физику, хемију,
биологију,
медицину,
фармакологију, подсетила је
Оливера Клисурић, тренутно

ванредни
професор
на
Департману
за
физику
Природно - математичког
факултета Универзитета у
Новом Саду, председница
Српског кристалографског
друштва. Кристалографи се,
уствари, баве истраживањем
структуре материјала који
могу бити примењени у
медицини, фармакологији,
за разне процесе у физици,
хемији... због тога овде
имате разне научнике. Циљ
конференције је да се сазна
нешто ново о најновијим
материјалима који се користе
у различитим областима. За
то се користе бројне методе
истраживања,
а
главна
метода кристалографа је
дифракција
рендгенских
зрака на неким материјалима.
Ми у Новом Саду имамо један
једини апарат у Србији који
се зове дифрактометар за
монокристал, купљен је пре
десет годинакао капитална
инвестиција. Истраживања
из кристалографије много
се користе у фармацеутској
индустрији. Она је једна од
кључних метода на путу да се
један лек нађе на рафовима
апотека. Уз фармацеутску,
кристалографију
користе
све индустрије које се
баве материјалима, разни
полимери...
Ј.Е.

У СТАРТИТ ЦЕНТРУ ВРШАЦ ПРЕДСТАВЉЕНИ ПРОГРАМИ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

ШАНСА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

микро и малим предузећима,
у
већинском
српском
власништву, и не старијим
од 3 године, значи младим
старт ап предузећима који тек
почињу пословање. Кроз тај
програм, Фонд може доделити
80.000 динара бесповратних
средстава
по
пројекту
трајања до 12 месеци. У
путању је развој технолошких
иновација производа, услуга
или технологије из свих
области науке и технологије и
свих привредних грана.
На
промоције
је
представљен и други програм
Фонда
за
иновациону
делатност. Реч је о Програму
суфинансирања
иновација
који је намењен постојећим
компанијама- микро и мала
приватна предузећа основана
у Србији.
За овај програм, Фонд
обезбеђује до 300.000 евра по
пројекту који могу трајати до
24 месеца, истиче Војводић и
додаје да постоји компонента
суфинансирања неопходног
од стране корисника у оба
ова програма. За Програм
раног развоја то је 15 одсто
од укупног буџета пројекта, а
за Програм суфинансирања
иновација минимум је 30

Владимир Војводић, самостални стручни сарадник у Фонду за иновационе
делатности

одсто које треба да обезбеди
фирма.
За конкурсе Фонда за
иновациону делатност постоји
велико интересовање. До
сада је финансирано око 500
пројеката који су реализовани
у свим деловима Србије.
Из Вршца смо имали
десетак пријава, на жалост,

нисмо имали ни једну
компанију која је добила
финансирање, али надамо
се да ће то бити већ у овом
позиву, наглашава Војводић.
Наш план је да усталимо ове
програме као што је то било
кроз 2012, 2013.годину и да на
сваких 6 месеци буде по један
позив- конкурс. Оно што је

важно јесте да се средства
додељују на конкурентској
основи и иза њих стоји
међународна
двостепена
независна рецензија. То значи
да стручњаци из конкретних
области науке и технологије
разматрају све пројекте који
се пријаве и чак и ако неко не
добије финансирање, добиће
веома важне информације
како да унапреди
свој
производ или услугу и тако
измењен може се пријавити у
неком следећем циклусу.
Све
детаљније
информације
могу
се
добити преко сајта Фонда за
иновациону делатност.
Према речима Владимира
Вашалића,
координатора
Стартит центра Вршац, ово
није први пут да се организују
сличне промоције фондова и
додела субвенција, грантова
и осталих финанасијских
подршки предузетницима.
Са
овим
активностима,
Стартит
центар је и даље наставити,
поручује Вашалић. Ово јесте
пут и прилика да се обезбеде
средства која су значајна
помоћ пословању вр5шачких
фирми.
Ј.Е.
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УДРУЖЕЊЕ „ИЗАЗОВ“ И ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ ОРГАНИЗУЈУ

ЛЕТЊУ ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Удружење за децу и младе са
инвалидитетом „Изазов“ и Основна
школа „Паја Јовановић“ из Вршца
покренули су Летњу школу енглеског
језика, а организацији се прикључило
и Удружење „Скрипта“. У питању је
петодневни интензивни курс језика,
са домаћим и страним предавачима.
Са децом ће у Летњој школи
енглеског језика радити Кен Фичу и
Амбер Фјулер из Енглеске, и Жастине
Фиорини из Француске. Кену ово није
први пут да оборави у Вршцу, јер је
већ учествовао у неколико кампова
Удружења „Изазов“.
- Мислим да ће бити користи за
све – јер, колико смо чули, ова деца
желе да боље науче енглески језик, а
ми смо добили шансу да их упознамо
и са нашом културом. Сигуран сам
да ће бити веома занимљиво нама
који долазимо из других земаља,
али верујем да ће бити интересантно

Школски центар Никола Тесла
прва је MikroTik Academy институција
у Вршцу и региону. Захваљујући
томе, ђацима ће од септембра бити
омогућено да у оквиру редовне
наставе или школских секција у
области
рачунара,
рачунарских
мрежа и комуникација, прођу
кроз
обуку,
практично
науче
основе умрежавања са рутирањем
саобраћаја и стекну одговарајући
сертификат после успешно урађеног
теста.
Захваљујући
континуираној
едукацији
наставника,
Школски
центар „Никола Тесла“ у Вршцу
акредитовани је ECDL тест центар, и
учествује у ORACLE Academy и CISCO
Networking Academy програмима,
а сада је и прва MikroTik Academy
институција у граду и региону.
Захваљујући успешно завршеној
обуци и испитима, четири наставника:
Зоран
Милојковић,
Велимир
Радловачки, Кристијан Цинцар и
Златко Новески стекли су услове да
самостално изводе обуке и испите
ученицима школе, а реализација ће
кренути од септембра, са почетком
нове школске године.
- Ђаци који завршавају највише
електротехничке профиле моћи ће
да стекну конкретна знања потербна
за посао – за статичко/динамичко

и деци – објашњава Кен Фичу из
Енглеске.
- Мислим да ћемо можда наићи на
мање језичке баријере, јер не знам
колико добро деца говоре енглески,

али верујем да ћемо се сасвим добро
разумети – додаје Амбер Фјулер из
Енглеске.
- Замишљено је тако да деца
буду подељена по узрасту, да имају

ИНОВАЦИЈЕ У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“

ПРВА „MIKROTIK ACADEMY“ ИНСТИТУЦИЈА У ВРШЦУ

рутирање, умрежавање уопште,
постављање мостова, тунела, и
тако даље – објашњава професор
рачунарске групе предмета Велимир
Радловачки.
Школа је добила и десет рутера,
па ће на једном часу моћи да се
истовремено и теоретски и практично
обучава десет ученика, а без обзира
на то што је у овом случају у питању
MikroTik, полазници ће моћи лакше
да се обуче и за рад на било којем

другом уређају овог типа који има
своје специфичности.
- На тај начин ће ученици уз овај
сертификат имати одређену предност
приликом запошљавања, на места
на којима се подразумева знање о
мрежама – додаје проф. електрогрупе
предмета Зоран Милојковић.
Као школа која трансформише
образовање
применом
информационих технологија, ШЦ
„Никола Тесла“ једина је средња

НОВИ РОМАН ВУКА ДРАШКОВИЋА

„КО ЈЕ УБИО КАТАРИНУ“

Рат који је упокојио Југославију опет
је Драшковићева тема као у његовој
претходној књизи „Исусови мемоари“.
Наслов романа „Ко је убио Катарину“
асоцира на криминалистичку причу,
а заправо представља метафоричну

различите
активности,
наравно
часове енглеског, затим игре у
дворишту школе које ће водити
координатори уз помоћ инструкција
претежно на енглеском језику, као
и радионице на којима ће деца
правити оно што су тога дана учили
– објашњава наставница енглеског
Моника Радичевић која је један од
предавача.
Летња школа енглеског језика
је потпуно бесплатна, и намењена
предшколцима,
ученицима
од
првог до седмог разреда ОШ „Паја
Јовановић“ и члановима Удружења
„Изазов“. Њих шездесетак подељено
је у четири старосне групе како би
настава била прилагођена узрасту и
способностима полазника, а све ће
резултирати приредбом, којом ће
родитељима приказати шта су све
научили за ових пет дана.

причу о истинитим догађајима из
пишчевог и наших живота. „Катарина“
из наслова књиге је псеудоним
за некадашњу СФРЈ, а аутор је на
промоцији признао да је „опседнут
овим злом које нам се догодило
након распада Југославије“. „Књигом
је изречена историјска пресуда
онима који су убили Југославију, јер
убили су државу, историју, прошлост,
будућност…“, рекао је Драшковић
и додао да је моменат распада те
дивне земље највећа несрећа у нашој
историји.
„Ово што сада живимо, ови
вулкани мржње по Србији, Босни,
Хрватској, јавно нам говоре: ‘Ево шта
сте направили’. У обе Југославије,
и у Краљевини и у социјалистичкој
републици било је мржње, жаришта,
етничких, верских сукоба...И злочина
је бивало, али је све то постојање
заједничке државе стишавало, гасило,
смиривало. Сада Југославије нема и
зло је без икакве бране“, поручио је
писац.

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ „КО
ЈЕ УБИО КАТАРИНУ“
Вршачка кула и
Издавачка кућа Лагуна
награђују књигом „Ко је
убио Катарину“ аутора
Вука Драшковића, прва
два читаоца која се јаве на
и-мејл адресу citajmokulu@
gmail.com. Ваше и-мејлове
очекујемо до среде, 5. јула
у 12 часова. Потребно је
да у и-мејлу наведете своје
личне податке, а редакција
ће најбрже читаоце
контактирати поводом
преузимања награде.

школа у Србији којој је додељено
признање Microsoft school u Microsoft
Educator Community програму, а
изузетно је велико интересовање
ученика за све смерове у овим
областима.
Због тога је све изненадила
чињеница
да
није
одобрено
одељење на смеру електротехничар
информационих технологија, већ
само на смеру техничар рачунара,
као и прошле године.
- Не знам ко је одлучивао и зашто
нисмо добили то одељење, али
вероватно неко у републици води
рачуна о томе. Надам се да ће бити
другачије следеће године, поготово
зато што тај сектор даје велики
спектар могућности и деца када
заврше средњу школу могу одмах да
се запосле у овом домену – наводи
директор Школског центра Жељко
Ивковић.
Школа константно улаже и у
набавку нове опреме, па од недавно
има на пример и 3D штампач и нову
модерну CNC глодалицу, а на додатне
едукације и обуке иду и професори из
других области.

КУЛТУРА
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„ВЕТРЕЊАЧЕ ВОЈВОДИНЕ НЕКАД И САД“

У уторак је у „Тачки сусретања“
одржана
промоција
књиге
„Ветрењаче Војводине некад и
сад“ ауторке из Панчева Живане
Крејић. Поред ауторке, на
промоцији су говорили Андрија
Ратковић и новинар Ненад
Живановић. Музичку пратњу
приредио је гитариста Виктор
Нађ.
Прошло је 220 година од како
је подигнута прва ветрењача
у
Војводини.
У
околини
Зрењанина саградио је Агоштон
Киш 1794. године након повратка
из Холандије. Ветрењаче у
Војводини
највише
настају
крајем 18. и почетком 19. века.
Данас је остало свега 11
ветрењача у Војводини. Иако су
неке споменици културе већина
је у изузетно лошем стању.
Поједине су враћене власницима,
има настојања да се приведу
новој намени и евентуално
претворе у угоститељске објекте.
У
књизи
„Ветрењаче
Војводине некад и сад“ ауторка
Живана Крејић представила је
истраживања о ветрењачама
Војвођанске равнице. Осим што
сведочи о једном времену иза
нас књига подсећа и на немаран
однос друштва према оваквој
врсти културне баштине.
Монографија под називом
„Ветрењаче Војводине, некад и
сад“ представља капитално дело
засновано на прикупљању грађе
о старим и већ заборављеним
војвођанским ветрењачама, чије
се истраживање парцијално
одвијало од 2010. до 2016. године.
Монографија
представља
обједињено
архивско
и
теренско истраживање простора
Војводине
о
ветрењачама.

VIN

PING
Монографија се састоји из
две
тематске
целине
где
прва обухвата ветрењаче из
прошлости о чему сведоче ретке
фотографије и топографске
карте на којима су уцртане и
на тај начин су остала сачувана
сведочења о њима, а друга
целина истражује преостале
ветрењаче,
начин
њихове
заштите у различитим фазама
обнове, као и осврт на ветрењаче
и
њихову,
превасходно
туристичку функцију, у свету.
Интересантан је свакако и
сегмент који се бави обичајима
и празноверјем о ветрењачама
а који даје посебан осврт на овај
специфичан вид градитељства
и његову важну улогу у животу
обичног човека.
Др Живана Крејић рођена
је 1984. Године. Основно
образовање стицала је у
Санском Мосту, Бања Луци,
Бачу и Панчеву. Гимназију „Урош
Предић“ завршила у Панчеву. У
периоду од 2006. до 2016. године
траје њено усавршавање на пољу

туризма: завршава Природноматематички факултет у Новом
Саду, департман за географију,
туризам и хотелијерство, затим
мастер студије на Факултету
за туристички и хотелијерски
менаџмент и докторске студије
на истом факултету. 2011. године
брани мастер рад на тему:
„Ветрењаче као атрактивни
елементи простора Србије за
развој посебних облика туризма“.
Током школовања и рада
добитница је неколико награда и
признања на пољу истраживања
о туризму. Aутор и коаутор
je великог броја научноистраживачких радова; учесница
je домаћих и међународних
конференција. Тренутно ради
на месту професора туристичке
групе предмета у Економскотрговинској
школи
„Паја
Маргановић“ у Панчеву, али и
као истраживач на различитој
архивској грађи везаној за
прошлост Панчева и околине.
Т.С.

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

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

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ ПРОСЛАВИЛА ЈУБИЛЕЈ

45 ГОДИНА НЕГОВАЊА ВРХУНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Прошлог викенда Књижевна
општина Вршац прославила
је значајан јубилеј, 45 година
постојања, током којих овај
светионик писане речи траје као
симбол остварења сна о неговању
врхунске књижевности.
„Све ове године настојали
смо да у друкчијим, а по много
чему ненаклоњеним условима,
остварујемо будан сан у трима
концентричним
круговима:
Вршац, Србија, Европа. С највећом
пажњом смо неговали и троугао:
писац, дело, читалац, са свешћу
да поетско дело настаје и траје
једино у њему“, речено је из КОВ-а
поводом јубилеја.
Прослава годишњице почела
је у петак 23. јуна, у Градском
музеју, изложбом фотографија,
књига и плаката, на тему„Европска

награда за поезију Петру Крду“,
а затим су председница КОВ-а
Ана Крду и главни и одговорни
уредник Драшко Ређеп одржали
беседе
поводом
јубилеја.
Представљен је најновији број
часописа „Ковине“, а затим и
збирка поезије Александра
Јовановића „Пожуда као узбуна“.
Сутрадан су у Градском музеју
представљене књиге Гордане
Влаховић „Разодевање“, Вукашина
Војводића „Забрањени лекови“ и
Снежане Миладиновић Лекан „Ни
магле нису увек исте“.
„Поезија не мења свет, али
га чини подношљивијим, рече
песник. Зато ми, љубитељи
поезије, окупљени око Књижевне
општине Вршац, данас, 45
година након њеног оснивања,
20 година након смрти Васка

Попе и 6 година након смрти
Петру Крдуа настављамо заветно
да откривамо „тајни пламен“
песничке мисије једнако зарад нас
колико и зарад оних који долазе.
Како су протицала годишња доба,
Књижевна општина Вршац (КОВ) у
промишљањима оних који помно
читају и тајанствено слуте, постала
је и остала светионик песничке
речи у нашем, не врло ретко,
континенталном
полумраку“,
речено је поводом јубилеја.
У КОВ-у истичу да су 45 година
респектабилне године за културну
организацију која је захваљући
свом јасно испрофилисаном
концепту,
као
и
визији,
ентузијазму и пожртвованости
свих људи окупљених око ње,
издржала све налете много пута
ненаклоњене кошаве. Својим

надалеко познатим едицијама
„Несаница“, „Атлас ветрова“,
„Европска награда“, Катедра
Васко Попа, „Стеријана“, затим
познатом
међународном
наградом за поезију„Европска
награда за поезију – Петру Крду“,
својим часописом „Ковине“,
трибинама „Средом код Стерије“,
маратонским ноћима поезије,
перформансима и хепенинзима
на најразличитијим местима,
Књижевна
општина
Вршац
направила је од маленог града
Вршца књижевну метрополу.
КОВ је основан 1972. године
на иницијативу прослављеног
песника Васка Попе. Тада је
замишљен као друштво, комуна,
завичајних писаца и љубитеља
књижевности који ће окупљени
око ње опевати и учинити

бесмртним свој град и завичај.
Од 1977. године, Петру Крду,
најпре у улози уредника, затим
главог уредника и председника,
улажући сву своју умешност и
љубав према поезији и књизи,
допринео је да КОВ постане
незаобилазна
међународна
књижевна адреса. Већ 45 година
КОВ наставља да траје као
„остварена утопија“, како је волео
Крду да каже.
После Крдуовог одласка, 2011.
године, главни уредник КОВ-а
Драшко Ређеп, писац,књижевни
критичар и врсни интелектуалац,
својим умећем и несебичним
даривањем, у све оскуднијим
временима,води брод КОВ-а
изазовним и сигурним путем.
„Поносни смо и захвални
својим члановима, поштоваоцима
и
љубитељима
нарочите
књижевности,
сладокусцима
изузетних литерарних остварења
јер је наша кућа управо
захваљујући
њима,односно
захваљујући вама који сте нам
остали верни, опстала и добила
значајан подстрек да настави и
негује свој посебни издавачки
концепт“, рекли су у КОВ-у.
Т.С.
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ТРА ДИЦИОНА ЛНИ Т УРНИР У МА ЛОМ ФУДБА ЛУ У ПОР ТИ И ОВОГ ЛЕТА НА ЈМАСОВНИЈА СПОР ТСК А МАНИФЕС ТАЦИЈА У ВРШЦУ

Игралиште у Порти
је већ 12 година прави
летњи храм малог
фудбала у коме се
окупљају најмлађи
поклоници најважније
споредне ствари на
свету. Градимир Рајин
Граја, родоначелник
идеје оснивања турнира
за најмлађе, успео је
да на једном месту
окупи највеће вршачке
фудбалске таленте који
су се надметали за титулу
најбоље екипе у четири
узрасне категорије.
У категорији играча
2005/06 годиште најбоља
је била екипа “Волим
црно - беле”, друго место
освојили су “Супер бојси”
а треће место припало је
“Метал центру”.
У генерацији 2003/04,
прво место освојила је
екипа живописног имена
“Љути кулен”, друго место
заузео је КСПН а треће
“Шмекери”.
У конкуренцији
2001/02 годиште најбоља
су била “Рђава колица”,
други су били “Ничим
изазвани” а трећи “Урал”.
У најстаријој
конкуренцији (1999/2000)
победила је екипа “Треће
6” која је освојила и
велики прелазни пехар.
Друго место освојио
је БУМ 016, а треће
“Дивљаци”
Награде најбољим
појединцима и екипама
награде пехаре и медаље
уручили су представници
спонзора, господин
Алексић, власник Метал
центра и госпођа Рената
Чоловић, власница Ауто
школе Реми Про.
Појединачне награде
за фер плеј добили су:
Јован Степановић, Лука
Панчевац, Дејан Ландуп
и Кристијан Тодоровић, а
фер плеј екипа је Тим Ејс.
Најбољи голмани
по категоријама су:
ОгњенУзелац, Лука
Царан, Александар ЈОка
и Александар Ракић.
Најбољи стрелци
су: Огњен Милићевић,
Марко Борисављевић,
Игор Влаховић и Миљан
Спремо.
Најбољи играчи су:
Златко Жула, Владимир
Тејин, Кристијан Миошко
и М. Драшкић.

ДВАНАЕСТО ДРУЖЕЊЕ ГРАЈЕ И

Ревија најмлађих талената

Најбоље екипе у генерацији 2005 06

Ветерани и организатори

Најбољи на окупу

Најбоље екипе у генерацији 2003 04

Најбољи појединци 1999 2000

Фер плеј екипа Тим Ејс

Најбољи појединци 2003 04

Треће 6 Ш
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У НА ПОЧЕТК У ЛЕТА

ДЕЧИЈЕ РАЈЕ
Организациони тим турнира
Ничим изазвани финалиста у генерацији 2001 02

Жестоко финале у конкуренцији 2003 04: Љути кулени-кспн

БУМ 016 Финалиста у генерацији 1999 2000

Шампиони 1999 2000

Волим црно беле најбољи у генерацији 2005 06

Метал центар трећепласирани у генерацији 2005 06
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
A HÉTVÉGÉN MUZSLYÁN

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

A SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS REMÉNYÉBEN

Muzslya és Bakonypéterd
testvértelepülések lettek
M
„
uzslya helyi közösség
tanácsának küldöttsége a nemrégiben a magyarországi Bakonypéterdre látogatott, ahol ünnepi keretek
között aláírták a két helység
közötti testvértelepülési megállapodást.
A szerződés értelmében a
muzslyai és bakonypéterdi civil szervezetek, egyesületek és
intézmények a közeljövőben
arra fognak törekedni, hogy
szoros baráti együttműködést
alakítsanak ki a kultúra, az oktatás, a gazdaság és a sport területén. Ezenkívül fontosnak
tartják anyanyelvünk, hagyományaink és szokásaink ápolását és (meg)őrzését is.
A testvértelepülésről szóló megállapodást Bolla Tünde, Bakonypéterd polgármester-asszonya és Sztojkó József,
Muzslya helyi közösség tanácsának elnöke látták el aláíráBORBÉLY TIVADAR
sukkal.

»A tavalyi aratóverseny

A szerződés
értelmében a muzslyai
és bakonypéterdi
civil szervezetek,
egyesületek és
intézmények a
közeljövőben
arra fognak törekedni,
hogy szoros baráti
együttműködést
alakítsanak ki a
kultúra, az oktatás, a
gazdaság és a sport
területén.

»Az megállapodás aláírását követően

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET АRT KLUBJÁNAK SZERVEZÉSÉBEN A MÚLT SZOMBATON

Festőtábort szerveztek kilencedik alkalommal
A

nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben a múlt szombaton, az
Art Klub szervezésében festőtábort szerveztek. A műkedvelő festők találkozójára több
mint negyven festő érkezett
Vajdaság több helységéből. A
tábor közös reggelivel kezdődött, ahol Melegi Zsuzsanna
az Art Klub vezetője üdvözölte a vendégeket a szervezők
nevében. Ezt követően a fes-

tők megtekinthették az Egyesület nagytermében felállított
tárlatot, melyen a vendéglátó
képzőművészek alkotásai voltak kiállítva.
A kiállítás megtekintését
után viszont kezdetét vehette az alkotó munka. A jelenlevők több helyszínen is festettek. Egyesek az egyesület székházában, egyesek a Bega-parton és van aki a Petőfi mögötti
téren festette meg alkotásait.

Aratóverseny és első
Halas-nap

J

úlius 1-jén és 2-án a
helybeli Fókusz Klaszter - Családi Gazdálkodók
Egyesületének szervezésében kerül sor a sorrendben
XXXIV. Aratóversenyre és

az első Halas-napra Muzslyán. A kétnapos esemény
színhelye a Napsugaras-tó
mellett levő Pony-farm közelében elhelyezkedő búzatábla lesz.

SZOMBAT, JÚLIUS 1-JE – XXXIV.ARATÓVERSENY:
07:00 - gyülekező a Muzslai Petőfi Sándor MME előtt;
07:30 - ünnepi megnyitó;
08:00 - kivonulás a búzaföldekre;
10:00 - az Aratóverseny és a Prosperitáti Alapítvány által szerzett gépek
kiállításának megnyitója;
12:00 - a mindszenti és a muzslyai tűzoltók közös bemutatója;
13:00 - közös ebéd és eredményhirdetés;
15:00 - ügyességi játékok;
15:00-21:00 - a hagyományápolók zenekarának fellépése;
21:00 - esti buli a Zenészek és énekesek egyesületének tagjainak a
közreműködésével és szalonna sütő verseny tábortűz mellett;
Ebédre disznó- és birkapaprikás, valamint egész nap lángos és kolbász lesz
kapható.

VASÁRNAP, JÚLIUS 2-A – HALAS NAP:
08:00 - horgászverseny a legfiatalabbak részére ;
10:00 - halászléfőző verseny kezdete;
10:00 – a MAKK által szervezett festőtábor gyerekek részére;
10:00 - különböző ügyességi játékok 7-77 évig;
12:00 – eredményhirdetés;
13:00 - ebéd ebéd ;
Ebédre halászlé lesz kapható (ingyen), valamint sült hal lesz vásárolható
jutányos áron.A szervezők szeretettel várnak mindenki
B.T.

A TAVALYI TERMÉSZETI CSAPÁS A NAGY KÁROKAT OKOZÓ JÉGVERÉSRE EMLÉKEZTEK A HÉTVÉGÉN SZENTMIHÁLYON

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KOCKÁZATA

Fogadalmi ünnep Szentmihályon Június 19.

J

únius 19. sokunk számára
nem jelent többet egy átlagos, meleg júniusi napnál,
de a szentmihályi nép emlékezetében biztosan megmarad még hosszú évtizedekig
vagy tovább.
Tavaly ezen a napon vonult át egy nagy vihar Szentmihály felett, kicsit sem kímélve annak határát. Sokfelé tojás

nagyságú jég esett, nagy károkat idézvén elő minden mezőgazdasági kultúrán. A kenyérgabona aratás előtt állt, ez a
nap után sokan megkérdőjelezték, érdemes-e azt learatni. Mons. Gyuris László szentmihályi plébános javaslatára
idén június 18-án a vasárnapi
szentmise keretein belül Gyuris László szentmihályi plébá-

nos, Tóth Ernő, a Szentmihályi HK elnöke és Csapó Vali,
a szentmihályi egyháztanács
nevében Szentmihály fogadott ünnepévé tették június
19-ét, megígérvén, hogy minden évben szentmisét mutatnak be, így fohászkodva az Istenhez, hogy őrizze meg földjeinket, terméseinket.
Másnap, reggel 9 órakor a

plébános szentmisét mutatott
be a falu végén felállított feszület mellett, ahol 100 szentmihályi is jelen volt. A plébános megáldotta a földeket, a
nép imával kérte az Úr kegyelmét. A HK jóvoltából a szentmise után finom ebéd várta a
hívőket.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

»A muzslyai tűzoltók gyakorlóterepén
MŰHELYMUNKA A NAGYBECSKEREKI
PÜSPÖKSÉGI CARITAS ÉGISZE ALATT
Nagybecskereki Püspökségi Caritas a természeti katasztrófák kockázatainak
csökkentése céljából kétnapos műhelymunkát szervezett június 23-án
és 24-én. A foglalkozásokat Nagybecskereken és Muzslyán tartották.
Az első napon a meghívottak – a Szerbiai Vöröskereszt, a nagybecskereki
Vöröskereszt, Nagybecskerek önkormányzatának képviselői, valamint több
civil volontőrei, akikkel együttműködik a Caritas – bemutatták a témával
kapcsolatos tevékenységüket.
Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója elmondta,
hogy a nagybecskereki és muzslyai önkéntesek mellett a munkában
részt vesznek a szentmihályi, a törökbecsei és tordai önkéntesek,
valamint az említett települések civil szervezeteinek képviselői, akik ezen
műhelymunkákban is részt vettek.
Megvitatták, hogy október 13-án, a természeti katasztrófák kockázata
csökkentésének napján milyen tevékenységet kívánnak megvalósítani.
a Nagybecskereki Püspökségi Caritas támogatásával. A műhelymunkák
gyakorlati részét a következő napon Muzslyán tartották, a muzslyai
Önkéntes Tűzoltó Testület gyakorlóterepén. Az otthon melletti füves
részen különféle, a tűz oltásához kapcsolódó gyakorlatokat mutattak be a
legfiatalabbak. A hazaiak mellett megosztották tapasztalataikat a zimonyi
Szerbiai Önkéntes Mentőcsapat tagjai is, akik az obrenováci árvíz idején
kifejtett tevékenységükről beszéltek, valamint bemutatták amentéshez
használatos eszközeiket.

»Szentmise a határban

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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 061/72-39359, (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 210-16-40.
Продајем јако повољно укњижен
стан – кућу у центру Панчева, фронт
13 m, гаража, шупа. Тел. 063/75-79722 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. 060/034-3533.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан стан од
64м2 у улици Вука Караџића 4, цг, тел,
кабловска, комплетно реновиран
(све ново). Тел. 066/51-48-254.
На продају савршена кућа,
спратна, на плацу 650m2 са
виноградом. Хитно и повољно. Тел.
0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву, строги
центар, двособни стан 56 m2, цг, код
старе поште /Радова зграда). Тел.
063/8008-243 и 013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ Богдана,
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
На
продају
реновирани
дворишни станови (двособан +
гарсоњера). Изузетна локација,
погодно за пословни простор. Тел.
061/71-39-82.
Продајем плац на Сребрном

језеру, површина 5,01 ар,
власник. Тел. 064/96-64-709 и
069/211-95-65.
На продају кућа на
Гудуричком путу или замена за
стан или мању кућу у Вршцу или
Панчеву.Тел. 064/168-58-94.
Хитно на продају кућа. Тел.
069/512-12-04.
На продају кућа од 120 m2 на
14 ари плаца, струја, вода, плин,
телефон. Вреди погледати. Нови
Козјак. Идеално за пензионере.
Без улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам за стан
кућу од 240 m2, са поткровљем,
гаражом od 30 m2, на плацу од
1000 м2, у Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.
На продају приземна кућа од
око 80 m2, на плацу од око 5 ари,
ул. Живе Јовановића 13 у Вршцу.
Хитно. Тел. 064/248-76-91 и 013/
806-441
Продајем стан од 30 m2 Улица
Светозара Милетића 2 (код школе
„Вук Караџић“)Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан
43 м2, приземље, у Вршцу,
ул. Архитекта Брашована 8
(код Железничке станице и
Пољопривредне школе) Звати од
21 до 22.30 сати на тел. 805-095
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел. 062/471511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/1511-983.
Продајем новију кућу у
Вршцу, сређена, ПВЦ столарија,
комплетна
инфраструктура.
Могућност исплате у ратама. Тел.
060/66-07-901.
На продају кућа у Избишту,
нова градња, приземље и спрат
100 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 40.000 еура. Тел. 064/12-46099 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. 064/15418-11.
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Кућа на продају у 2. октобра
83, површина 800 квадрата са
великим двориштем.
Мењам гарсоњеру у Вршцу
за једнособан стан у Вршцу. Тел.
061/294-11-61.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан
плус гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са
окућницом 100m2 и великом
баштом 1700 m2 у Уљми. Тел.
064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи плац,
струја, вода, плин, канализација.
Повољно. Тел. 064/35-12-026.
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. 064456-01-05.
Продајем стан 31 m2,строги
центар града, код Владикиног
двора, Данила Илића 2. Тел.
063/882-97-82.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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. 064/27-17-446.
Продајем
кућу
са
окућницом у Избишту, Вељка
Радукића 36. Тел. 064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара у
асфалтни пут Вршац-Влајковац.
Тел. 062/511-751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од
335 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. 064/456-0105.
Продајем стан од 30 m2 у
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центру (код Вука Караџић школе)
ул. Светозара Милетића 2. Тел.
062/282-112 или 069/417-28-49.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око
110m2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807m2. Кућа је
легализована, (дневни боравак,
кухиња, две собе, остава,
купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има
пољски wc и бунаре. Налази се
на белоцркванском путу.Тел.
069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и
сателитску антену (Швајцарска).
Тел. 063/862-97-49.
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: 060/6607901
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: 060/6607901, 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: 064/2805862, 013/837-631
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом у
Панонској улици у Вршцу бр. 62.
Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 060/0229643
Продајем двособан стан
у згради 67 m2 или мењам за
мањи. Цена по договору. Тел.
063/723-76-55.
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,
2
67 m , у центру града без
посредника, власник. Тел. 064/1323-663 и 063/75-79-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена,
ПВЦ
столарија,
могућност заменеза стан са
доплатом. Тел. 060-66-07-901.
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 060/36-80122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици
Лепе Цвете 5, са 3.000 m² плаца.
Цена по договору. Тел. 065/8360255.
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 060/35341-63.
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. 013/2832-536.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
Гарсоњера на продају. Тел.
063/563-277.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
На продају кућа спратна
гаража, саксијско цвеће палне 10
година , лијандери алоја вера.
Тел. 837-631 и 064/280-5862.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел.
013/837-631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2.
октобра83. Тел. 281.24-042 и
064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари
у Борској улици, 200 метара од
ЈАТ-а.Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65933 и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари
у Борској улици 200 метара од
ЈАТ-а. Тел. 060/03-02-111.

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. 060/335-1172.
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:
061/2940-062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена
100 евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем
дворишну
намештену
гарсоњеру.
Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар
града. Цена 90 евра.Тел: 063/1825-995, 013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период.
Тел. 060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на
спрату, нова градња, посебан
улаз, одвојен плин и струја,
има кабловску и интернет. Тел.
063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
једнособан
конфоран стан. Тел. 063/767-5579.
Издајем гарсоњеру 30 м²
у Жарка Зрењанина, код Дома
пензионера, прва зграда од
цркве, први спрат са балконом,
намештена.
Усељива
од
1.7.2017. Тел. 065/954-30-03.

РАЗНО

Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем.
Тел. 064/254-95-95.
Кошење траве тримером
(договор), продајем фиат „Палио“
караван 1.6 ТНГ, 1999. год., ланчану
електричну тестеру BOSCH (AKE 40S)
нову , продајем бицикл МC KENZI 21
брзина. Тел. 064/19-55-269.
Продајем замрзивач Горење
240л, вертикалан (145 х57 цм),
модел „ZО 102- LUX“ у радном стању
потребна замена термостата. Цена
5.000 дин. Тел. 064/163-0118.
Продајем фрижифдер велики,
ради лепо, хлади. Тел. 060/36-80122.
Продајем два трпезаријска
ормана, дводелну судоперу, кауч и
два тв сточића. Тел 061/18-44-316.
На продају два бицикла. Тел.
064/700-24-94.
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
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комплексу. Тел. 066/36-34-36 Договор.
Продајем плац 13,50 ари на Тари, на
малом језеру, село Заовине. Тел. 063/384430.
Продајем тросед на развлачење
у француски лежај, мању троделну
витрину са гардеробним орманом, више
врста фотеља. Тел. 807-793 и 063/1871673.
Самици, запосленој жени педесетих
година, потребна лепо сређена кућа
или већи стан. Могућ сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год. образована,
културна, вредна, радна, запослена,
чувала би децу у поподневним сатима.
Могућ сваки договор. Имам искуство у
чувању деце. Тел. 066/36-34-36.
Мушкарац, пензионер, тражи
озбиљну жену око 60 година, по
могућности саму. Тел. 062/158-44-39.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно исправне,
у одличном стању и машина за сушење
веша „Еида“ исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.
Купујем старе неисправне плинске
бојлере за делове. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем самоходну косилицу,
бензински мотор.Тел: 061/303-1537
Купујем брилијантне минђуше Тел:
061/303-1537
Купујем замрзивач са фиокама. Тел.
063/733-92-47.
Продајем два телевизора и женски
бицикл. Веома повољно. Тел. 061/60496-46.
Вршим услужно машинско млевење
воћа дуње и јабуке. Тел. 063/11-21-270.
Продајем два половна замрзивача,
исправна. Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем шатор за камповање.
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна шестокрилна
врата од пуног дрвета. Димензије
285х380 цм. Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена спремала
би по кућама и служила старије особе.
Тел. 065/542-20-82
Дајем часове енглеског, преводим
са енглеског, услужно радим дизајн и
припрему за штампу, израђујем слике,
графике и др. Уметничка дела, продајем
гардеробу 55кг на више! Тел. 069/62-6699 ; 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
Тошиба- сателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005. Tel.
063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач генерално
сређен и делови 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 832027.
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 013/835-129.
На продају велики круњач„Чаковец“
и два плуга једнобразни и двобразни.
Тел. 062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла дрвене
прозоре са пластичним ролетнама,
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 063/187-

16-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан
за ракију од 100 литара (свега 7
казана печено), казан је плитак а
широк са комплетним додацима.
Тел. 064/477-28-40 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W, еко
– чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-55343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају 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 казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена
450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/390-6276.
Продајем абрихтер монофазни
са круњачем и прекрупачем у
склопу. Тел. 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.
826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус, алоја,
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826266.
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 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. 064/16858-94.
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.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на спрат.
Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 6
комади буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од 30 и
50 литара, детелину у количини
од 500 снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски бицикл. Тел. 064/47728-40
и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор„Лабин прогрес“ 14
кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном
стању, 3 комада са старијим
гумама. Тел. 064/130-84-90.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са
ласерским штампачем идва тучана
радијатора са по двадесет ребара.
Тел. 063/862-97-49.
Продајем замрзивач сандучар
дрвени регал са столом, шиваћу
машину„Багат“ и вунени тепих. Тел.
064/18-65-244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
1. У периоду од 14. до 27. јуна у матичну књигу умрлих за матично подручје Вршац
уписано је 31 лице: Ана Корња (1937.), Имре Гера (1924.), Зора Грозданић (1938.), Светлана
Стевановић (1957.), Стјепан Зец (1937.), Катица Баруновић (1928.), Александар Холи (1932.),
Драгослав Радојковић (1947.), Томислав Николић (1932.), Славко Хрватов (1943.), Анђелија
Стојков (1957.), Војислав Петровић (1941.), Загорка Велимировић (1928.), Аћим Вечански
(1931.), Зорка Јакшић (1926.), Винадинка Савић (1927.), Виорел Боц (1957.), Даница Правдић
(1964.), Каталин Нађ (1942.), Сава Годомиров (1949.), Јанош Косоруш (1950.), Верица
Вукоњански (1965.), Љубинка Даћевац (1942.), Антал Физер (1938.), Вера Јовановић (1956.),
Стеван Шмит (1957.), Зоран Миковић (1965.), Лазар Боцок (1922.), Сретен Стефановић (1926.),
Бојана Стојко (1953.), Мурадиф Хаџиахметовић (1934.).

На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-52-44
Продајем четвороделни регал,
дводелну судоперу, т. Креденац, два
тв сточића. Комоду за постељину,
мали прозор са шалоном, кревет
без мадраца, витрину за књиге,
кауч. Тел. 061/18-44-316.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34
Часови математике за основце,
средњошколце и студенте у
Уљми, апсолвент Метематичког
факултета. Тел. 060/501-50-01.
На продају метални „У“ профил
8х4 цм 900 дин. по дужном метру.
Тел. 065/20-30-750.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно!. Тел.
064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000 дин.
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке „Адидас“
40-41, очуване , повољно. Тел.
013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица, две
фотеље, тросед, врата дрвена,
електрични шпорет и кухињске
радне делове. Тел. 013/833-806 и
064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач серије
„5“ , у беспрекорном стању. Вршим
сервис кирби усисивача са набавком
делова. Тел. 060/0330746.
Бошова ланчана електрична
тестера АКЕ 405 нова некоришћена,
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43
нове некоришћенеТел: 064/1955 269
Продајем шиваћу машину
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209
На
продају
замрзивач
сандучар “Ободин” 300 литара,
сасвим исправанТел: 013/ 2820-059,
069/377-0073
Поштена и вредна жена
служила би и неговала старију особу
и радила кућне послове. Тел. 064/33926-33.
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. 064/42-90614.
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. 064/429-0614.
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. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима, добро
очувана. Повољно. Тел: 064/5983898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
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.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-98.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75) за
друштво. 100 дин. сат (зими може и
у Берлину за 3 месеца). Молим смс
064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел. 063/7085-735.
Помагала би старијој особи. Тел.
064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила

по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и четири
столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година за
дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно. Тел.
064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара, лисичје
крзно, крзнену бунду, патике кожне
мушке бр.43 два пара, фиксни
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел.
064/168-58-94.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.

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 ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови.
Тел. 064/163-0118.
.Продајем трактор ИМТ 539,
произведен 1994. године, први
власник, солидно стање. Тел.
063/749-65-23.
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први
власник, могућ договор. Тел.
064/819-9260
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел. 060/55515-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.
Тел: 2891-209
На продају Југо 55.
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806940 и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс
са 2 брзине. Генерално сређен.
Тел. 060/03-30-746.
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 060-0839-680.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 5., БРОЈ 51, 5. МАРТА 1979.

ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
ШТЕДНЕ ЗАДРУГЕ ЗАНАТЛИЈА

Познато је да конкретне прилике – без обзира на јасне
програмске циљеве и потребе - нису делотворно условљавале (и још
увек не условљавају) развој овдашњег занатства у овој мери у којој
је то неопходно. Традиција развојног и квалитетног занатства није,
наиме, настављење у смислу њеног осавремењавања, омасовљења
и прилагођавања нараслим потребама. Сада се, наравно настоји да
пропуштено буде надокнађено, али то не иде лако, јер смо имали
далеко више погрешних и кратковидих потеза него мудрих и
далекосежних захвата. Но у свему томе (и можда управо због тога)
вршачка Штедно-кредитна задруга самосталних занатлија успела
је током свог десетогодишњег постојања и деловања да оствари
значајне резултате. Ово истиче и Небојша Логожан, председник
Задруге, која данас броји преко 750 чланова. О њеној успешној
делатности било је, иначе, много више речи на прошлонедељној
редовној годишњој скупштини, којој је председавао Ђорђе Петров.
Након радног дела седнице, обављено је свечано уручење плакета,
медаља и похвала заслужним члановима, организацијама и
помагачима Задруге.

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 (77)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 16., БРОЈ 220, 19. ЈУЛ 1989.

ТАКВЕ СУ МОГУЋНОСТИ

Битно опредељење у досадашњим расправама Вршчани су
исказали кад је реч о укупном поступку издвајања за самодоприносе.
Укупан износ не сме да прође 3 одсто из личних доходака и пензија,
односно двоструки износ од пољопривреде.
При том је предложено да се продужи општински самодопринос
за здравство, али да се уведе и општински самодопринос за средње
образовање (све, наравно, у оквиру укупно 3 одсто).
Након сумирања свих предлога, мишљења и сугестија,
Координациони одбор при Општинској конференцији ССРН у Вршцу
дошао је и до следећих опредељења: Предлажу се следеће стопе
издвајања самодоприноса: Општински самодоприноси-за здравство
0,80 % из личних доходака и пензија; 1,60 % од пољопривредне
делатности-за средње образовање 0,24% из личних доходака и
пензија; 0,48% од пољопривредне делатности.
Градски самодоприноси: -За изградњу канализације 1,30% из
личних доходака и пензија;
2,60% од пољопривредне делатности-за основно школство
0,16% из личних доходака и пензија; 0,32%од пољопривредних
делатности-за изградњу и реконструкцију коловоза и тротоара
0,50% из личних доходака и пензија и 1% од пољопривредне
делатности. Предлог је да се једна половина средстава општинског
самодоприноса за здравство користи за изградњу и реконструкцију
у МЦ„Анђа Ранковић“ а друга половина средстава за набавку опреме.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 408, 26. МАРТ 1999.

САВЕЗНА ВЛАДА ПРОГЛАСИЛА
РАТНО СТАЊЕ

Усреду увече 23. марта, у 20 часова НАТО је започео војну агресију
против наше земље.
Председник Савезне владе мр Момир Булатовић саопштио је
у среду увече, посредством медија, да је влада, сходно уставним
овлашћењима, прогласила ратно стање у СР Југославији.
НАТО је вечерас извршио агресију на СРЈ. Извршен је напад
на једну суверену земљу противно свим принципима и нормама
међународног права. Због тога, из стања непосредне ратне
опасности, Савезна влада донела је одлуку о проглашењу ратног
стања.
Ова одлука ступа на снагу одмах. Влада позива све грађане,
припаднике Војске Југославије и полиције, савезне органе република
чланица, предузећа и друге субјекте одбране суверенитета и
независности СРЈ.
Савезна влада истовремено позива и све грађане да мирно,
одговорно и савесно испуњавају своје радне обавезе и тиме дају
најбољи допринос одбрани СРЈ.
Савезна влада се већ обратила Савету безбедости Организацији
уједињених нација са захтевом да заустави агресију НАТО и да осуди
овај вандалски чин.
Овај је акт без преседана у међународним односима, супротан
и Повељи УН, и као такав угрожава мир и стабилност у региону
и на европском континенту, рекао је председник Савезне владе.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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

Више од два часа трајао је овај
бунт, тада стиже помоћ. Окружни
капетан потражи и нађе помоћ
код хусара регименте Калнокија,
од које је један ескадрон овде
уконакован био. Ови како дођу,
позову народ да се мирно
разиђе, и како им се ова реч
нехтеде послушати, опале они
у светину пушке набијене без
танади. Али се од тога бунџије
непоплашише, већ ударе на
хусаре. Ови пак повадише
сабље, опалише заистински у
народ и тако прокрчише себи
пут до владике, отеше га из руку
светине, сместише га у неку
застрањену собу и закључаше
врата.
Међу народом и војницима
отпочеше права битка, која се
на томе сврши, што су неки по
званичном извештају,“платили
главом а неки рањени“. Сам
владика виде тројицу мртвих,
али се у опште говораше, да
је из народа пало 6 мртвих и
36 рањених 1). Народ одступи
и напусти епископски двор,
а владику отпрате војници у
касарну, пошто се дознало, да
се гомила поново прикупља на
пијаци и да је народ закључио да
сe владика убије.
Ипак се буна више не понови.
Шта више сутра дан, хладно и
зрело промисливши о ономе
што је било, изађоше исти људи
пуни кајања пред владику,
замоливши га да им опрости
погрешке и отпратише га натраг
у двор, где га президент Баната
гроф Помпеј Бригидо, који чувши
за буну у Вршцу овамо похита,
мирна и неповређена затече 8.
новембра (28. октобра), дакле
два дана после буне. У месту
самом владаше мир и поредак.
За извиђај ове побуне изашље се
сместа истражна комисија 2).
Немири у Н. Саду и у Вршцу,

нарочито овај последњи, јако
побунише Беч. Особито осећала
је илирска дворска депутација
колико може да буде одговорна
за ове неприлике. Она се пожури
да укаже прстом, у свом извештају
царици од 28. новембра, како је
за ове неприлике само царска
дворска канцеларија одговорна,
јер је она наредба тек по њеној
пожурници обнароднована.
После овог првог извештаја,
илир. двор. канцеларија претресе
ову прилику поново у својој
седници, сада „млого тачније“,
и на основу чега поднесе она
20. новембра понован опширни
извештај царици о догађајима у
Н. Саду и Вршцу.
Уз излагање прилика у
Вршцу, дворска депутација
овако
примећује:
“Дубока
старост владике, па наравно и
неприсуство духа и изненађење
могли су бити узроци, што он
није имао довољно речитости,
да својим говором обавести
народ како зло чини и како се
има бојати за своју веру, ако би
и примио синодске закључке и
поправке односно православља“.
Али
угарска
дворска
канцеларија одбије путовање
илирске дворске депутације,
доказујући да је ова узрок и
повод неприликама својим
пређашњим
наредбама,
редуковањем празника и т.п.
Антагонизам оба ова тела, који
се је уосталом како је заведена
илир. двор. депутација, дакле
јошт пре тридесет година
изродио, показао се и у тумачењу
новосадске и вршачке побуне.
Међутим било је кривице и на
једној и на другој страни. То
је и био узрок што је илирска
дворска депутација 2. децембра
1777. г. укинута.
Но не само што је овако
прошла
илирска
дворска

1)
По протоколу упокојених саборне
цркве пало је 3 мртвих: Трифун Релић, Марко
Михајловић и Лазар Ивановић.
2)
Опис ове вршачке буне узет је
из књиге Ј,Х.Швикера:“Politische Geschichte

der Serben in Ungarn“, стр 313-318, списан
опет по извештају владике митрополиту од
29. октобра, који се налази у угар. джавној
архиви, и по извештају президента Баната
Бригида
чешко-аустријској
дворској

депутација, већ је и владика
Поповић касније пострадао. У
тајној инштрукцији саборском
комесару г. 1781. каже се, да је
владика вршачки главни кривац
крвавој буни у Вршцу. Ту се вели:
„Винћентије Поповић је човек
тром, неук и невешт, који је својим
непромишљеним понашањем и
незрелим ревновањем за веру
изазвао г. 1777. буну у Вршцу,
у којој неки платише главом а
млоги се јако ранише. На њега се
не може имати обзира (за избор
митрополита), и боље би било да
му се и није дало достојанство
владике“.Доиста ретка иронија
судбине! Онај исти владика, који
просто врши, публикује наредбе
власти, прима после неколико
година укор и казну. 3)
У пролеће 1778. г. дозволи се
месном источно-православном
становништву да се мртваци по
старински сарањују. Те године
реши се спор о катихизису, о
коме су од г 1775. приговори
вођени и услед чега је г. 1776.
нови
катихизис
раздељен,
тиме што је овај истиснут, а на
место његово поново стари
неродовићев уведен 4).

канцеларији од 8. новембра 1777.г.
3)
Др. Ј. Х. Швикер: Polit. Gesch. D.
Serben, стр. 318-328.
4)
Акта у овд. дијец.архиви
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ИНОВАЦИЈЕ У БРОДОГРАДЊИ

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

2. Немањићи – У име сина, Дејан
Стојиљковић, Владимир Кецмановић
3. Преко прага, Владика Григорије
4. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
5. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић

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

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. Сара Јо – Немам времена за то

2. Ху си – Насеље
3. Ајри ФМ – Путеви
4. Елевен – Ужурбана гомила
5. Дубиоза колектив – Химна
генерације

ЈАПАНЦИ ДО 2025. УВОДЕ
САМОУПРАВЉАЈУЋЕ КАРГО БРОДОВЕ
Јапанске
бродарске
компаније
су
покренуле
сарадњу са бродоградитељима
с
циљем
развоја
самоуправљајућих теретних
бродова, известио је Би-Би-Си.
Такозвани
„паметни
бродови” користиће вештачку
интелигенцију за исцртавање
најбезбедније,
најкраће
и најисплативије руте са
аспекта потрошње горива, а
требало би да до 2025. године
уђу у употребу. Вештачка
интелигенција ће, такође,
бити коришћена да предвиди
кварове и друге проблеме, што
би могло помоћи да се смањи
број поморских несрећа, навео
је британски јавни сервис.
Јапанске
компаније
планирају да изграде око 250
самоуправљајућих бродова.
Процењује се да ће
развијање ове технологије
коштати на десетине милијарди
јена (стотине милиона долара).
Јапански лист „Никеи” је

известио да су неке бродарске
компаније
већ
започеле
сарадњу са бродоградитељима,
међу којима је и „Јапан марин
јунајтед”, договоривши дељење

трошкова и експертизе. Први
бродови ће имати мању
посаду која ће надзирати
извесне операције, али постоји
план за развијањем потпуно

аутономног брода у будућности,
пренео је Танјуг.
Извор: Политика

ЛЕТЕЊЕ ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ РЕМЕТЕ
АВИОНСКИ САОБРАЋАЈ

За последњих неколико дана
компанија „Америкен ерлајнз”
је била принуђена да откаже
више од 40 летова из Финикса
у Аризони. Дневна температура
од 49 степени Целзијуса била
је више од максималне на којој
неки млазњаци могу да полете.
Врео ваздух је ређи, због чега
је моторима малих авионима
теже, а понекад и немогуће да
достигну потребну снагу да
полете, пише „Њујорк тајмс”.
Како се клима мења на нивоу
целе планете, овакве ситуације
биће све учесталије, а путовање
авионом скупље и мање
предвидиво, уз већи ризик
повређивања путника услед
турбуленција,
упозоравају
стручњаци.
Једна од већих промена
односи се такође на снажне
ветрове у вишим слојевима
атмосфере, који утичу на
руте, време летења и утрошак
горива. Стручњаци кажу да
су ови ветрови постали јачи,
што не само да утиче на (не)
удобност лета већ продужава
и трајање. „Њујорк тајмс”
подсећа на случај из јануара
2015. када су на неким летовима
из Европе за САД авиони
морали непланирано да слете
због горива на америчкој
источној обали да би могли да
стигну на коначно одредиште.
Због снажнијих ветрова на
летовима са истока ка западу
могло би да дође до учесталих
турбуленција и кад нема олује.
Од осамдесетих година повећао
се број озбиљних повреда
изазваних
турбуленцијама,

каже професор Вилсон за
„Њујорк тајмс”.
„Склони смо да занемаримо
атмосферу, па мислимо да
авион лети кроз празан
простор, али наравно није
тако. Авиони не лете кроз
вакуум, а атмосфера се мења
због климатских промена”,
каже за амерички лист Пол Д.
Вилијамс, професор на одсеку
за метеорологију британског
Универзитета Рединг.
Проблем у Финиксу утицао
је на мање авионе регионалних
партнерских компанија. Већи
као што су „боинг 737” и „ербас
А320” имају виши праг 126,
односно 127 Фаренхајтових
степени, што је мало више
од 52 Целзијусова. Авиони
имају различите максималне
температуре зависно од низа
фактора, а један од њих је
надморска висина аеродрома
(346 метара у Финиксу).
Аналитичари
авиоиндустрије кажу да се компаније
труде да буду ефикасније,
али да ниједна не предузима
довољно да би се припремила

за
дугорочне
последице
глобалног загревања. До сада се
углавном причало о томе како
да се смањи допринос укупним
емисијама
угљен-диоксида,
будући да је авијација један од
већих загађивача.
Новија је тема утицај
климатских
промена
на
могућност авиона да полети,
на шта утичу и други фактори:
дизајн авиона, величина и
локација аеродрома, тежина
путника и пртљага и слично.
На вишим надморским
висинама, на пример у Денверу,
ваздух је иначе ређи, па високе
температуре могу додатно да
погоршају проблем. Њујоршка
„Лагвардија” је на нивоу мора,
али има кратку писту у односу
на
велике
комерцијалне
аеродроме, што може да буде
проблем кад су дани врели
јер авиони можда неће имати
довољно простора да достигну
брзину потребну за полетање.
Једно од решења може да буде
да се ослободи дела терета или
путника. На „Лагвардији” иначе
„боинг 737” мора да смањи

максимални терет за око 500
килограма, а кад температура
достигне 33 степена, смањује се
још више.
Једно
америчко
истраживање из 2015. показало
је да је од осамдесетих година
прошлог века повећан број
врелих дана када је било нужно
ограничити тежину терета у
авионима. Британски медији
подсећају на сличне проблеме.
У августу 2013. на лондонском
градском аеродрому, који има
кратку писту, део путника није
могао да се укрца да би авион
по врелом времену могао
да полети. С друге стране,
блискоисточне
компаније
углавном заказују дуге летове
за вечерње сате.
Места попут Финикса у
Аризони извесно су топлија.
Подаци показују да је свака
година од 1976. била врелија
од историјског просека, а седам
од 10 најтоплијих у историји
забележене су у последњој
деценији.
Извор: Политика
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КУЛИН ЛЕТЊИ СПОРТСКИ СПЕКТАР

ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ПРИЧЕ
МРТВА ЖЕНА ТРЧИ
Америчка атлетичарка Елизабет Бети
Робинсон је на Играма у Амстердаму
1928. постала прва олимпијска шампионка
у спринту. Она је надмоћно освојила
злато у трци на 100 метара. Међутим,
године 1931. Робинсон је имала авионску
несрећу. Када су је пронашли, Бети није
показивала знаке живота, те су закључили
да је мртва. Тек након што су је превезли
у локалну мртвачницу, увидели су своју
грешку. Америчка атлетичарка претрпела
је бројне преломе, али је још увек водила
своју трку за живот. Из коме се пробудила
седам месеци касније, али јој је још шест
месеци било потребно да устане из колица
и две године да поново нормално хода.
Најозбиљнија повреда била је прелом на
нози, због које није могла да савије колено.
Та повреда ју је спречавала да настави да
се такмичи у тркама на 100 метара због
немогућности да стане у почетну позицију,
али се на Олимпијади у Берлину 1936.
године опет нашла у америчком тиму са
којим је освојила златну медаљу у трци са
штафетама. Ово је уједно била и последња
медаља коју је ова америчка атлетичарка
освојила. Бети Робинсон је наставила да
доприноси спорту као судија, тренер и
мотивациони говорник, указујући широм
земље на подједнако важан и захтеван
положај жена у спорту.

Бети Робинсон (у средини)

КАД ПОБЕДА НИЈЕ
ДОВОЉНА
Сви знамо ко је Џо Фрејзер, али готово
нико ко је Бастер Матис. Матис је на
изборном такмичењу за Олимпијске игре
1964. у Токиу у квалификацијама победио
боксерску легенду Џоа Фрејзера.
Невоља је била што се том приликом
повредио, тачније поломио је прст, па није
ни видео олимпијски ринг у главном граду
Јапана. Уместо њега отпутовао је Фрејзер и
освојио злато у тешкој категорији.
Бизарно је да је и сам Фрејзер поломио
прст на олимпијском турниру, али му то није
сметало да освоји злато. Матис је касније у
професионалном боксу имао шансу да се
освети, али је изгубио дуел за титулу против
Фрејзера, нокаутом у 11. рунди. Борили су
се за упражњени трон након што је Алију
одузета титула.

није само допинг у питању. Нацистичка
Немачка је била извор бизарних идеја
преваре у спорту, покушавали су на све
начине да се обезбеде, односно да освоје
највише медаља у Берлину 1936. Све
је било у служби показивања немачке
надмоћи. Извесни Херман Ратјен из покрета
нацистичке омладине добио је наређење
да се као жена такмичи у скоку удаљ.
Превара је била добро одрађена, иако су
„колегинице“ из тима сумњале. Проблем
је што је завршио као четврти и остао без
медаље. Наставио је да глуми атлетичарку,
чак је 1938. освојио првенство Европе, али
је превара откривена и онемогућен је да се
касније такмичи, а медаља му је одузета.

НИШТА НИЈЕ ПРЕПРЕКА
Амерички
гимнастичар
немачког
поријекла, Џорџ Ајзер, у младости је
изгубио леву ногу испод колена када га је
прегазио воз. Ипак то га није спречило да
оствари свој сан и наступи на Олимпијским
играма. Са дрвеном протезом наступио је на
ОИ у Сент Луису 1904. И не само то - Ајзер се
кући вратио са шест медаља у гимнастици.
Он је тада освојио три златне, две сребрне
и једну бронзану медаљу, и то све у једном
дану. Џорџ Ајзер рођен је у Килу у Немачкој
1870, био је јединац, а када је имао 14 година
породица се преселила у САД. Након што је
остао без ноге није одустајао и наставио је

ОЛИМПИЈКА ТРАЖИ ЗЕМЉУ
Није лако наћи се на Олимпијским
играма, а случај Жамил Алдаме говори да
је понекад тешко наћи и земљу под чијом
заставом ћете се такмичити. Ова Кубанка
је представљала домовину у троскоку
у Сиднеју 2000. године. Онда се удала
за шкотског држављанина и затражила
наравно пасош Уједињеног Краљевства.
Ствари су ишле споро, администрација је
строго поштовала прописе, па је било јасно
да ће пропустити игре у Атини. Настала је
грозничава трка са временом, нису помогли
ни апели краљевске атлетске федерације,
па је Алдаме остала без земље коју ће
представити. Вођена паролом „снађи се“,
успела је да добије држављанство Судана

који је вапио за олимпијском медаљом.
Међутим Алдаме, иако један од фаворита
у троскоку није успела да скочи даље од
петог места. Истина касније је у три наврата
постала афрички шампион, а није је било
на играма у Пекингу. У међувремену је
добила Британско држављанство, а касније
је освојила и Светско првенство у дворани
за Велику Британију. (Извор: Спортске. нет)

ПОЗНАВАЊЕ ПРАВИЛА
МАЊЕ ВАЖНО
Ко каже да је потребно да познајете
добро спорт у коме учествујете на
Олимпијским играма?
Ево, на пример Боб Матијас. Пошто је тада
тек свршени средњошколац победио на
великом броју трка у Америци 1947. а био је
добар и у осталим атлетским дисциплинама,
његов тренер је предложио да се опроба у
десетобоју. Све то дешавало се неколико
месеци пред Игре у Лондону 1948. године,
а проблем је био што Матијас никада није
бацао копље и скакао са мотком. Уследили
су свакодневни тренинзи, на Олимпијади
умало није дисквалификован јер није
успео најбоље да усвоји технику у ове две
дисциплине, али је у осталима био тако
доминантан да је освојио злато. Наредне
четири године је све добро увежбао, у
Хелсинкију 1952. године тријумфовао је у
десетобоју са највећом разликом у историји
у односу на другопласираног.

МАЛО ПАЖЊЕ МОЛИМ,
ОБАРАМ СВЕТСКИ РЕКОРД
Финац Волмари Исо Холо је свакако је
један од најбољих тркача у дисциплини

да се бави гимнастиком. Живео је у Сент
Луису, где су 1904. организоване треће
модерне Олимпијске игре, прве на којима
су уведене златне медаље (пре тога сребро
је додељивано за прво место, а бакар 1896.
и бронза 1900. за друго, трећепласирани
нису добијали одличја). Такмичење на
ОИ 1904. организовано је на конфузан
На слици: Иса Холо (Финска)
„стипл чез“, односно трци са препрекама
свих времена.
На Олимпијади у Лос Анђелесу, оној из
1932. убедљиво је водио и био на прагу
светског рекорда. Међутим, када је прошао
кроз циљ, није се чуло звоно за крај трке, па
је Финац наставио да трчи.
Судије су биле непажљиве, тек након
што је претрчао још 460 метара, Иса Холо је
чуо звоно. Тако су му упропастили светски
рекорд, јер су били забављени гледањем
такмичења у скоку са мотком.
Иса Холо је славио и четири године
касније у Берлину, судије су овога пута
биле концентрисане на трку, па је фински
атлетичар уз злато оборио и светски рекорд!

ПРЕРУШАВАЊЕ
Превара не иде уз олимпијска начела,
али, ипак, било је много покушаја да се
неспортским путем стигне до победе, и

начин и трајало је буквално месецима.
Почетком јула био је први сет гимнастичких
такмичења у којем 34-годишњи Ајзер,
није добро прошао. Када је такмичење
настављено неколико месеци касније био
је много бољи, 29. октобра освојио је златне
медаље у пењању уз конопац, прескоку
и разбоју, сребра у вишебоју и на коњу
с хватаљкама и бронзу на вратилу, шест
медаља у једном дану. До Олимпијских
игара у Пекингу 2008. Ајзер је био једини
олимпијац са ампутираном ногом, у Пекингу
је наступила јужноафричка пливачица
Натали д Тои, а 2012. на Играма у Лондону
наступио је јужноафрички атлетичар Оскар
Писторијус коме су ампутиране обе ноге.
Детаљи његовог живота након Олимпијских
игара у Сент Луису нису познати. Легенда
гимнастике је напросто нестала из јавног
живота, па није познато чак ни мјесто ни
вријеме његове смрти. (Извор: Независне.
сом)

На слици: Џорџ Ајзер

(Извор: Спортске.нет)
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ФУД Б А Л
ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА ФК “ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” ИЗ ПАВЛИША

БОРКО ВОЈТЕЧКИ ЈЕДНОГЛАСНО ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА КЛУБА

Фудбалски клуб “Црвена
звезда” из Павлиша нову
сезону почеће предвођен
новим
руководством.
То
је одлучено на ванредној
Изборној скупштини клуба која
је одржана јер је досадашњи
први
човек
павлишких
фудбалера,
Станимир
Цвјетковић - Цане, из личних
разлога поднео неопозиву
оставку. Скупштинари су
једногласно дали поверење
доскорашњем чувару мреже
Борку Војтечком, кога су
поред одличног познавања
прилика у клубу препоручиле
и организационе способности
као приватног предузетника.
Војтечки
је
Скупштини
Пласманом
Јединства
у Подручну лигу Панчево,
избореним у баражу прошлог
лета, дошао је наговештај бољих
дана за влајковачки фудбал.
Обећање са почетка сезоне, да се
неће задовољити само опстанком
већ да је циљ пласман у горњем
делу табеле у потпуности је
испуњен. Освајањем деветог
места клуб је остварио најбољи
пласман у последњих неколико
година, а тренер Предраг Бата
Ракочевић сматра да је такав
резултат реалан у односу на
квалитет тима.
- За добар део фудбалске
јавности у јужном Банату наша
девета позицију је изненађење,
међутим за мене лично није јер
сам још по преузимању екипе
био сигуран да имамо играчки
потенцијал за горњи дом. Мене
је изненадило испадање из
лиге екипа које су по именима
у играчком кадру фигурирале
као кандидати за пласман у
врх табеле, конкретно мислим
на Полет из Избишта чије
претпоследње место нико није
очекивао, рекао је искусни

Ново руководство ФК Црвена звезда Павлиш: Момир Карановић, Бранимир Карановић, председник клуба Борко
Војтечки, Игор Миловановић, Милош Салапура, Ален Делкић и Урош Тадић.
предложио и тим сарадника,
па су се у Извршном одбору
нашли: Милош Салапура,

Момир Карановић, Мирко
Тодић и Игор Миловановић.
Надзорни
одбор
чине

Бранимир
Карановић,
Урош Тадић и Ален Делкић.
Оба клупска тела чланови

скупштине
изабрали
су
једногласно.
Циљ клуба у наредној
сезони је према речима
чланова новог руководства
формирање тима чију ће
окосниу чинити играчи из
Павлиша. Жеља свих је да
се анимира што већи број
играча а у томе би значајну
улогу требао да има “Црвено
- бели кутак” који ће ускоро
бити основан. На Скупштини
је речено да се клуб у наредној
сезони неће задовољити
само опстанком у лиги већ су
амбиције да Црвена звезда
постане стабилан подручни
лигаш и да обезбеди место у
горњем делу табеле.

ЈЕДИНСТВО ИЗ ВЛАЈКОВЦА ИСПУНИЛО ЗАЦРТАНИ ЦИЉ У СЕЗОНИ 2016/17

ДЕБИТАНТСКА СЕЗОНА ПО УКУСУ ВЛАЈКОВЧАНА

Враћена вера у влаковачки фудбал: ФК Јединство
стратег Јединства.
у нижем рангу такмичења. истакао је Ракочевић.
Влајковчани су током читаве Отуда и варирање форме, али
Куриозитет такмичења у
сезоне играли у стабилној форми. само до тренутка потпуног Подручној лиги Панчево у
После силовитог јесењег старта прихватања принципа моје протеклом првенству био је
уследио је период променљиве фудбалске филозофије. Морам да велики број екипа са територије
форме, али је у пролећном делу нагласим да смо циљ остварили Фудбалског савеза Града Вршца
тим пружао константно добре захваљујући компактности тима и велики број комшијских
партије.
а не индивидуалним квалитетом. дербија.
Тренер
Јединства
- Играчи су се сусрели са Ипак, многи тренери лиге прокоментарисао је коначан
потпуно новим начином рада од сагласни су да је наш голман Саша пласман на крају сезоне.
оног на који су навикли играјући Павлов имао бриљантну сезону,
- Младост из Омољице је

заслужено изборила промоцију
у виши ранг јер је осим
играчког кадра тај клуб имао
и
најозбиљније
затворену
финансијску конструкцију. БАК је
имао одличну сезону, није успео
у баражу само због недостатка
спортске среће. Што се тиче
доњег дела табеле, Полет је
непријатно изненађење, по мом
мишљењу, пре свега због односа
играча према тренинзима.
Амбиције Јединства у наредној
сезони неће се мењати.
- Припреме почињемо 8.
јула, а нова сезона стартује
19. августа. Играчки кадар
је у потпуности сачуван и
можда ћемо га оплеменити
довођењем једног евентуално
двојице играча. Жеља нам је да
и у наредној сезони избегнемо
борбу за опстанак и будемо
ближе горњој половини табеле,
закључио је популарни Бата.

С А В АТ Е
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ХРВАТСКОЈ

ДЕБИ САНДРЕ МАРАН НА СВЕТСКОЈ СЦЕНИ У СЕНИОРСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ

У Спортској Арени у
Вараждину
одржано
је
Светско првенство у саватеу
(француском боксу) за сениоре
и сениорке. У одабраном тиму
Србије је наступило 9 чланова
а међу њима и чланица БК
Гард, Сандра Маран, којој
је ово био први наступ на
великом светском такмичењу
у сениорској конкуренцији.
- У категорији до 52 кг
одрадила сам три врло
јаке борбе. Ово ми је прво
сениорско такмичење на
светском нивоу и не могу
да се пожалим на себе. У
конкуренцији нас је било
8, првог дана такмичења у
првој борби против Украјинке
водила сам читав меч, да би
на крају 3.рунде добила јавну
опомену (због недозвољеног
ударца потколеницом) од

судија и тиме изгубила
меч. Следећа борба била је
против великог фаворита,
такмичарке из Францускиње,
заслужено ме је победила,
али сам задовољна како сам
одрадила меч. У другом дану
елиминација победила сам
репрезентативку Канаде 3:0
али то није било довољно за
улазак у полуфинале, рекла је
Маранова.
Борбе су се одвијале на три
ринга у дворани вараждинске
Арене од 23-25 јуна 2017. у
којој се борило преко 250
бораца из 40-так земаља у
9 категорија у муској и 8 у
женској конкуренцији.
Прва победа на светским
шампионатима: Сандра Маран
(са подигнута три прста) на
отварању Светског првенства
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U NS seme distributivnom centru na Rimskim šančevima, biće dostupno i
seme drugih visoko prinosnih sorti strnih žita, odličnog tehnološkog kvaliteta.

