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

У оквиру већ традиционалне акције посета 
школама у Вршцу и околини, представнице 
Књижевне општине Вршац Ана Крду и Сања 
Вукелић, посетиле су прошлог понедељка 
Основну школу „Бранко Радичевић“ у Влајковцу. 
Гости из КОВ-а разговарали су са љубазним 
учитељима, особљем школе и ученицима, 
даривали су књигама библиотеку школе, али 
и децу коју су мотивисали да прочитају своје 
стихове и прозне радове, да рецитују поезију 
неког од домаћих или страних аутора или да се 
изразе путем ликовних радова. 

- Основни циљ радионица је подизање свести 
о о значају книге. Књига је човеков најбољи 
пријатељ, свака књига има свог читаоца и сваки 
читалац своју књигу. Данас када нашу пажњу 
заокупљају телевизија, интернет, фејсбук и 
друге друштвене мреже, не треба да дозволимо 
да све мање времена имамо за књигу јер књига 
је била и биће најбољи пријатељ човеку коме 
је стало до себе. Књижевна општина Вршац је 
овом приликом даровала књиге школи, а можда 
ће баш ова школа њој сутра даровати једног 

песника, писца или рецитатора – рекла је Сања 
Вукелић. 

Седиште Основне школе „Бранко Радичевић“ 
је у Уљми. Осим матичне школе, настава се 
одвија и у издвојеним одељењима од првог 
до четвртог разреда у Влајковцу, Шушари 
и Ритишеву, и то на два језика, српском и 

румунском наставном језику. У Влајковцу, у два 
комбинована одељења настава је на српском 
језику, а једно комбиновано одељење је на 
румунском језику. Организована је и једна 
припремна предшколска група у којој се, такође, 
остварује програм на српском и румунском 
наставном језику. 

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ПРУЖИО ПОДРШКУ ПРОТЕСТНОЈ ШЕТЊИ РАДОМИРА И СРЂАНА ПАПИЋА

ПЕШИЦЕ ОД РОДНЕ КУЋЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 
ДО СПОМЕНИКА У ЗРЕЊАНИНУ

Зрењанинци Радомир Папић (1957) и његов 
син Срђан Папић (1977) одлучили су да крену у 
протестну шетњу дугу стотинак километара како 
би исказали своје неслагање са иницијативом 
да њихов родни град Зрењанин промени име. 
Папићи су одлучили да крену из Избишта, од 
родне куће Жарка Зрењанина, и да пешице 
пређу релацију до споменика овог народног 
хероја који је у граду Зрењанину.

-СУБНОР Града Вршца, као део јединствене 
организације СУБНОР-а Србије, дао је 
своју подршку спортским активистима 
антифашистичке организације из Зрењанина, 
каже Драгољуб Ђорђевић, председник 
СУБНОР-а Града Вршца. Радомир и Срђан Папић 
кренули су на свој пешачки подухват у раним 
јутарњим сатима, 22. марта, на температури од 
минус 6, из Избишта. Окупили смо се испред 
родне куће народног хероја Жарка Зрењанина 
да Радомиру и Срђану пружимо подршку и да 
их испратимо.  Намера им је да ову релацију 
дужине 100 километар пређу у два дана. 

Према речима главних актера овог 
несвакидашњег подухвата, њихова жеља и 
намера јесте да мотивишу грађане и грађанке, 
а посебно младе људе, да се солидаришу и 
придруже у борби против фашизма, у његовим 

старим и свим новим облицима, али и да 
допринесу очувању тековина антифашизма на 
овим просторима.

-Циљ је да се укаже јавности на праву 
позадину и мотиве  поступка промене имена 
Града Зрењанина, сматрају Папићи и додају да 
је то иницијатива “људи за сва времена”, који 
су под крај осамдесетих и  деведесетих година 

прошлог века, прешли са линије прогреса на 
страну историјске деструкције, успут се добро 
окористивши о имовину грађана Србије.

Вршачки СУБНОР има негативан став везано 
за промену имена Зрењанина називајући овај 
потез антифашистичком иницијативом. 

Ј.Е.

КОВ НАСТАВЉА АКЦИЈУ ПОСЕТЕ ШКОЛАМА 

ПРЕДСТАВНИЦЕ КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ ПОСЕТИЛЕ ШКОЛУ У ВЛАЈКОВЦУ 

У ШОСО“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ 
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА 
ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

НЕ ТРЕБА ЛЕК, 
ВЕЋ ЉУБАВ И 
РАЗУМЕВАЊЕ 

СВИХ НАС
Светски дан особа са Дауновим 

синдромом обележен је и ове године, 
у ШОСО“Јелена Варјашки“, 21. марта. 
У овој манифестацији учествовали 
су ученици Хемијско –медицинске 
школе, ОШ“Олга Петров Радишић“ и 
ШОСО“Јелена Варјашки“, садашњи ђаци 
и неколицина бивших ученика школе. 

-Презентацијом и разговором  са 
особама са Дауновим синдромом, 
заједничком спортском и креативном 
радионицом свих ученика, желели 
смо да подигнемо свест о Дауновом 
синдрому и помогнемо особама са 
овим синдромом да се лакше уклопе 
у друштво, каже  Јелена Драмлићанин 
Кабић, дефектолог-логопед, реедукатор 
психомоторике. Свака личност детета је 
другачија, па је веома важно не стварати 
предрасуде о особама са Дауновим 
синдромом. Специфичне физичке 
одлике детета са Дауновим синдромом 
су косо постављене очи, мале ушне 
шкољке, кратак врат, мала уста, широке 
шаке и кратки прсти. Код ових особа 
повећан је ризик од настанка леукемије, 
веома често су присутне аномалије 
срца, поремећај рада органа за 
варење и штитне жлезде. Подложни су 
инфекцијама грла, носа и уха које могу 
да угрозе слух детета, што се негативно 
одражава на развој говора. Говор се 
развија спорије, с тим  да је разумевање 
увек боље развијено у односу на 
експресију говора. Ниво интелектуалног 
функционисања се креће од тешке до 
лаке интелектуалне ометености, али 
највећи број њих функционише на нивоу 
умерене интелектуалне ометености.

Драмлићанин Кабић наглашава да 
старост мајке представља важан узрок 
јављања ове хромозомске аберације. 
Према новијим истраживањима 20 до 
30 одсто деце са Дауновим синдромом 
рађају жене старије од 35 година, што 
не значи да и родитељи млађе животне 
доби не могу бити под ризиком. У 
просеку на 650 новорођенчади роди се 
једно дете са Дауновим синдромом.

-Раном интервенцијом, која 
подразумева рад дефектолога и 
других стручњака, усмереном на 
децу до 3 године живота, у значајној 
мери може се превентивно утицати 
на настанак придружених поремећаја 
и стимулисати  психомоторни развој, 
истиче Драмлићанин Кабић. Важна је и 
активна подршка целој породици у виду 
информисања, саветодавног рада и и 
практичне обуке. Начин на који је дете 
са Дауновим синдромом прихваћено 
у породичном кругу, позитивно утиче 
на развој комуникације, усвајање 
дневних животних вештина и успешније 
уклапање у социјално окружење. 
Даунов синдром није болест, па особама 
са овим синдромом не треба лек, већ 
љубав и разумевање свих нас. Подршка 
шире друштвене заједнице неопходна 
је како би им се омогућило да социјалне 
интеракције остваре и ван породичног 
окружења.

Иначе, Светски дан особа са Дауновим 
синдромом установљен је 2006. године, 
а 21. март симболично је изабран за 
тај дан јер је у основи овог синдрома 
присутност три уместо два хромозома, 
на 21 хромозомском пару. На овај дан се 
широм света, у знак подршке особама 
са Дауновим синдромом, носе шарене 
чарапе  и упозорава се на проблеме 
са којима се срећу особе са овим 
синдромом и њихове породице.

       

Чланови вршачког СУБНОР-а испратили Папиће на пешачки подухват

Пољопривредна школа „Вршац“ 
труди се да осавремени наставу и 
учини је квалитетнијом. Уз бројне 
потезе и новине, уведене током 
последњих пар година, почела је 
да се реализује и иницијатива за 
прелазак на електронски дневник. 

-Драго ми је да је наставничко 
веће наше школе донело одлуку да 
се пређе на употребу електронског 
дневника, што значи да се прекине 
са употребом папирних дневника, 
каже Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе „Вршац“. 
Ова одлука показује ентузијазам 
наставника и њихову вољу да 
иду у корак са савременим 
технологијама.

Према речима директора 
Клиске, Пољопривредна школа 
„Вршац“ има дозволу ресорног 
Министарства за коришћење 
и папирног и електронског 
дневника, а недавно су овом 
највишем државном органу који 
брине о образовању у Србији 
послали захтев да им се одобри 

да пређу само и искључиво на 
електронске дневнике.

-Очекујемо да ћемо у наредних 
пар недеља добити одобрење од 

Министарства како би већ до краја 
ове школске године прешли на 
употребу Е дневника, наглашава 
Клиска. На тај начин били бисмо 
прва вршачка средња школа која 
је увела савремени начин вођења 

евиденције о ученицима и настави. 
Министарство просвете Републике 
Србије омогућава свим школама, 
које су заинтересоване и имају бар 

минимум техничких могућности, 
да осавремене наставни процес.

Директор Клиска истиче да 
Пољопривредна школа „Вршац“ 
има већи део опреме неопходне 
за комплетан прелазак на употребу 

електронских дневника.
-Недостаје нам још 7-8 

рачунара, не морају бити нови, 
могу и половни, каже Клиска. 
Верујемо да ћемо добити подршку 
и помоћ од вршачке привреде 
или појединаца који препознају 
значај образовања и квалитетног 
наставног процеса. 

Електронски дневници не 
олакшавају само посао професора 
око уписивања часова, садржаја 
и програма наставе, одсутних 
ученика. Е дневници пружају 
широке могућности и дају бољу 
транспарентност успеха ђака, 
њихових оцена, изостанака, 
оправданих и неоправданих, а све 
то доприноси да родитељи имају 
бољи увид у резултате и понашање 
своје деце у школи.

Иначе, вршачка ОШ „Јован 
Стерија Поповић“ једна је од првих 
основних школа у Банату која 
је потпуно прешла на употребу 
електронских дневника. 

Ј.Е.

МОДЕРНИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИЦИ
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Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

Град Вршац и ресор за здравство 
и социјалну заштиту расподелили 
су буџетска средства као помоћ и 
подршку удружењима и невладином 
сектору са територије Града, који су 
се, својим пројектима, пријавили на 
расписани конкурс. Татјана Николић, 
чланица Градског већа за здравство 
и социјалну заштиту, и представници 
поменутих удружења потписали 
су уговоре о додели средстава, 28. 
марта, у Канцеларији за особе са 
инвалидитетом, која је почела са 
радом у Градској кући.

-Конкурисало је 27 удружења 
и добили су средства, а укупан 
износ који је Град определио за 
прву половину ове године износи 
1.750.000 динара. Услови конкурса 
нису мењани, а оно што је новина 
овога пута јесте да се ови уговори 
данас први пут уручују у Канцеларији 
за особе са инвалидитетом, која је пре 
пар дана почела да ради у Градској 
кући. 

Према речима Николићеве, у 
новоотвореној Канцеларији за особе 
са инвалидитетом упослена су две 
младе особе.

-Запослене су особе са 
инвалидитетом, један је дипломирани 
правник, а други дипломирани 
економиста, који ће бити на 
располагању нашим удружењима за 
бесплатну правну помоћ и све што 
је потребно, наглашава Николићева. 
Они ће радити саветодавно, 
водићемо евиденцију и бавићемо се 

питањима особа са инвалидитетом, 
а запослени ће бити њихова стручна 
помоћ и подршка.

Канцеларији за особе са 
инвалидитетом у приземљу вршачке 
градске куће, са адекватним 
прилазом за ОСИ, биће отворена 
радним данима од 7 до 15 часова. 
Град Вршац је, у последње време, 
урадио доста на побољшању кретања 
особа са инвалидитетом и њиховог 
приступа јавним институцијама.

-Ово је била увертира 
прилагођавања улаза у Градску 
кућу за особе са инвалидитетом, 
с обзиром на то да је зграда била 
под заштитом државе, као и да 
Град није имао упослену ни једну 
особу са инвалидитетом, подсећа 

Николићева. Начињен је значајан 
искорак, особе са инвалидитетом 
имају своју Канцеларију и могу до 
ње доћи у инвалидским колицима, а 
са друге стране имамо део покретне 
рампе који се поставља да ОСИ 
могу безбедно и у складу са својим 
правима, да се крећу у приземљу 
Градске куће. 

Николићева је подсетила да је 
Град Вршац набавио и гусеничара 
за пењање особа у инвалидским 
колицима на спрат Градске куће, 
који им је тако постао доступан. 
Чланица Већа је нагласила да ће Град 
наставити да предузима значајне 
кораке у циљу подизања квалитета 
живота особа са инвалидитетом.

  Ј.Е.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ПОЗИВ ЗА УПИС 
ЂАКА ПРВАКА

     
Управа Града Вршца позива 

родитеље, усвојиоце и старатеље деце, 
која до 1.септембра 2018. године пуне 
од 6 и по до 7 и по година, да изврше 
пријављивање својих малишана ради 
уписа у први разред основне школе.

У обавештењу се наводи да се за упис 
у први разред могу пријавити и деца 
од 6 до 6 и по година, а која подлежу 
обавезној провери психофизичке 
спремности за полазак у школу.

Пријављивање се врши у периоду од 
1.априла до 30. априла 2018.године и то 
на следећимм местима: у канцеларији 
број 140 зграде Града Вршца, за децу 
са пребивалиштем у Вршцу, а за будуће 
ђаке прваке у месним канцеларијама 
насељених места.

Приликом пријављивања ставља се 
на увид лична карта подносиоца пријаве 
и извод из матичне књиге рођених за 
дете.

Током пријављивања извршиће се 
распоред деце по одређеним школама, 
а у складу са одлуком о одређивању 
подручја са којег се деца уписују у 
основне школе у Вршцу.

За све информације обратити се 
у канцеларију број 140 зграде Града 
Вршац или на телефон 013/800-565.

САОПШТЕЊЕ ЗА 
ЈАВНОСТ 

ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
Радови на државном путу II А реда 

број 132,деоница Алибунар-Пландиште, 
место Локве

ЈП „Путеви Србије“ Вас обавештава да 
ће од сутра, 29.03.2018. године почети 
радови на поправци плочастог пропуста 
на државном путу ИИ А реда број 132, 
на деоници Алибунар-Пландиште, код 
места Локве.

За време извођења радова, 
саобраћај ће се одвијати наизменичним 
пропуштањем возила. Радови ће 
трајати 45 дана, уколико временски 
услови то дозволе и биће обезбеђени 
адекватном саобраћајном опремом и 
сигнализацијом.

ЈП „Путеви Србије“ Вас обавештава да 
нема задржавања возила на наплатним 
станицама на ауто-путевима Републике 
Србије.

Молимо све учеснике у саобраћају 
да поштују ограничења брзине и да 
прилагоде брзину кретања условима на 
путу.

САОПШТЕЊЕ МУП 
ПАНЧЕВО

Припадници Министарства 
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили 
су Г. С. (1974) из околине Панчева, због 
постојања основа сумње да је извршио 
два кривична  дела разбојништво на 
подручју Јужног Баната.

Сумња се да је он 3. марта ове године 
у Вршцу, маскиран, ушао у трговинску 
радњу, хицем из пиштоља ранио 
продавца и отео око 19.000 динара. 
Такође се сумња да је три дана касније у 
Старчеву, маскиран, претећи пиштољем 
радници трговине узео око 20.000 
динара пазара. Приликом изласка, 
осумњичени је испалио два хица у врата 
објекта.

Г. С. је уз кривичну пријаву приведен 
надлежном тужилаштву у Панчеву. 
Судија за претходни поступак одредио 
му је притвор до 30 дана.

ЕДУКАЦИЈЕ О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

ОДРЖАНЕ ДВЕ РАДИОНИЦЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА

Током протеклих недељу дана у 
вршачком Дому здравља одржане су две 
радионице о примени Закона о спречавању 
насиља у породици, у другом циклусу.

-У оквиру пројекта “Заустави - Заштити 
– Помози“ и превенције сузбијања насиља, 
прошле недеље одржана је радионица 
којој су присуствовали сви упослени 
из државних институција које се баве 
проблемом насиља, објашњава Татјана 
Николић, чланица Градског већа задужена 
за здравство и социјалну зааштиту. У 
четвртак, 29. марта одржана је друга 
радионица, такође, у Дому здравља Вршац, 
а сврха све тога је спречавање и сузбијање 

насиља у породици. Осмочасовно 
предавање са тимом стручњака, које је 
организовао Покрајински секретаријат 
за здравство, има за циљ смањење броја 
регистрованих случајева насиља.

Обуку кроз поменуте радионице 
спроводи Покрајински секретаријат за 
здравство у сарадњи са Центром за подршку 
женама из Кикинде, у оквиру пројекта 
“Заустави - Заштити - Помози - Снажнији 
институционални одговор на родно 
засновано насиље у Аутономној покрајини 
Војводини”. Обука је организована за седам 
група представника сектора здравства, 
социјалне заштите, тужилаштва, полиције, 

као и цивилног сектора и локалне 
самоуправе. Присуствовало је око 40 
представника поменутих вршачких установа.

-У Војводини је, овим пројектом, 
обухваћено више хиљада здравствених 
радника и као крајњи циљ, отворен је 
Центар за жртве сексуалног насиља 
у Општој болници у Вршцу, истиче 
Николићева. У Центру су ангажоване две 
психолошкиње, стручне раднице које су 
ангажоване у оквиру пројекта. 

Центар за жртве сексуалног насиља ради 
већ пар месеци, а смештен је у болничком 
кругу, иза старог ушног одељења. 

  Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА ПО КОНКУРСУ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПОТПИСАНО 27 УГОВОРА ЗА 
РАСПОДЕЛУ 1,75 МИЛИОНА ДИНАРА
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Разним дешавањима током протекле 
седмице, ученици Хемијско - медицинске школе 
у Вршцу обележили су Светски дан воде, 22. март.  

- Овај значајан датум обележили смо 22. и 
23. марта, каже професор Бојан Радека, један 
од организатора. Циљ обележавања је да се 
скрене међународна пажња на значај воде, да 
су резерве пијаће воде почеле да се смањују 

услед загађења и прекомерене потрошње, а 
при том не могу довољно брзо да се обнове 
природним путем. Али, и да предложи решења 
како да се вода сачува. Ученицима одељења 
1-5 придружиле су се, на часу биологије, гошће 
- Гордана Пауновић, Симона Улман и Дијана 
Тадић, ученице првог разреда Пољопривредне 
школе „Вршац“, која, такође, учествује у 

међународном програму Еко-школе. Снежана 
Месицки, професорка биологије, подсетила је 
ђаке на разлоге обележавања Светског дана 
воде и поруку коју носи.

Ученице су представиле на које начине 
саобраћај утиче на загађивање воде и како да се 
спречи загађивање, а потом је професор Бојан 
Радека подсетио на физичке и хемијске особине 
воде и на значај воде за живот, људе и климу на 
планети. Након тога, уз презентацију, објашњено 
је шта је то водени отисак и за крај су, у квизу 
знања, ученици проверили колико су запамтили.

Наредног дана, 23. марта, у зборници 
Школе, обележавању Светског дана вода 
присуствовали су ученици одељења 1-1, 1-2, 
1-3, 4-1, директорка Школе Снежана Илић, 
школски педагог Параскева Узон, професори 
Јелена Личина, Милена Ничевски, Катица Резба, 
Душка Марковић,  Ружица Јовановић, Светислав 
Стојановић, Татијана Вишњић, Нада Радуловац. 
Ученици 1-3 одељења образованог профила 
техничар за индустријску фармацеутску 
технологију Филип Кирилов, Кристина Ландуп 
и Ивана Пупавац, са професорком Јасмином 
Николић, објаснили су присутнима значај воде, 
како класификујемо природне воде, како се 
вода загађује, али и како да нашим поступцима 
утичемо да смањимо загађивање и уштедимо 
воду. Професор Бојан Радека је, као и претходног 

дана, подсетио на физичке и хемијске особине 
воде, значај, и објаснио водени отисак уз 
одговарајућа квиз питања. 

Тако су вршачки ђаци много научили о води, 
њеном значају, али и заштити од загађења, 
обележавајући Светски дан воде.

Ј.Е.

Ученици Школског центра “Никола Тесла” из Вршца наставили 
су да нижу успехе на школским такмичењима. Овога пута то је 
Ученичка компанија, у програму Достигнућа младих  „ТеслаНЕТ“ 
(“TeslaNET”), која је, са производом Модуларни персонални аларм 
Ипаник (iPanic), освојила прво место на Регионалном такмичењу 
ученичких компанија у Новом Саду, 22. марта. Ученичку компанију 
чине Милица Ђолић, Елена Стојковски, Филип Миличић и Илија 
Маравић, као и њихов ментор Велимир Радловачки, професор 
рачунарске групе предмета. 

Такмичење је одржано у тржном центру Биг, а 36 ученичких 
компанија са подручја Војводине уређивале су штандове са 
својим производима, од 9 до 11 часова, и припремале се за 
оцењивање од стране жирија. Оцењивање је трајало од 11 до 17 
часова, након чега је уследило проглашење победника. Најбоља 
од 36 војвођанских ученичких компанија била је компанија 
вршачког Школског центра “Никола Тесла” чији су чланови и 
ментор задовољни постигнутим успехом. 

- И паник је уређај заснован на хардверској платформи 
Arduino, а у зависности од уграђених модула, за пријем и 
слање података користи мобилне и бежичне мреже, а за 
одређивање локације мобилне торњеве и GPS сателите, 
објашњава ментор Велимир Радловачки, професор 
рачунарске групе предмета. Притиском на дугме персоналног 
аларма, особа у невољи може да пошаље СМС, електронску 
пошту или пост на друштвеној мрежи, унапред дефинисаним 
корисницима са унапред дефинисаним садржајем. Уређај је 

намењен свим особама којима је угрожена лична безбедност 
или здравље и које желе да дозову помоћ. То могу бити особе 
са здравственим проблемима, са хендикепом или посебним 

потребама, особе које обављају опасне послове или послове 
на удаљеним локацијама, старије особе, жене, деца и други. 
Уређај прати и промовише бесплатна Андроид апликација која 
уједно и демонстрира неке његове могућности. Апликација се 

може преузети на интернет адреси www.teslavs.edu.rs/iPanic.
apk.

Осим ученичке компаније TeslaNET, која је освојила прво место, 
из Школског центра “Никола Тесла” наступиле су још две компаније 
са запаженим наступом. То су компанија „Декопејпр“ („Decopaper“) 
коју чине Тамара Зец, Ања Миловановић, Кристина Ђорђевић, 
Јелена Токин и Дуња Марић и ментор Душица Петровић - 
професор енглеског језика, као и компанија „Паметница“ у којој су 
Михајло Гуга, Анђела Симић, Алена Марков, Немања Јовановић и 
Светлана Мијаиловић и ментор Оливера Михајловски - професор 
економске групе предмета.

Ученичке компаније у програмима „Достигнућа младих 
у Србији“ функционишу у оквиру образовног програма који 
омогућава ученицима да буду укључени у развој и вођење 
сопствених компанија, са реалним производима и услугама, као 
и да управљају зарађеним новцем за време трајања њиховог 
средњошколског образовања. 

- Програм “Ученичка компанија” се заснива на принципу 
учење кроз рад, истиче професор Радловачки. Наиме, ученици 
кроз наставни план, под надзором обучених наставника ментора, 
стварају компанију, развијају је и затварају у току једне школске 
године. 

Ово такмичење се налази у званичном Календару такмичења и 
смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја под 
називом „Смотра ученичких компанија Србије“. 

Ј.Е.

Александар Ђорђевић, талентовани 
ученик 3. разреда математичког смера 
вршачке Гимназије „Борислав Петров 
Браца“, наставио је да ниже успехе 
на школским такмичењима. После 
освојеног 3. места на недавно одржаном 
Републичком такмичењу из математике, 
бљеснуло је ново одличје. Александар је 
освојио другу награду на Републичком 
такмичењу из физике, одржаном пре пар 
дана у Нишу. 

-Задовољан сам оствареним успехом, 
каже Александар. Волим да идем на 
државна такмичења, јер тамо сретнем 
и своје другаре са којима се знам још са 
такмичења из основне школе, а успех 
само још улепша све то. Подједнако 
волим и математику и физику. Освојено 
треће место ми је прва награда освојена 
из математике на државном такмичењу, 
више успеха имао сам у физици. Од осмог 
разреда сваке године сам освајао награде 
из физике.  

На државном такмичењу физичара 
средњошколаца било је више од 350 
учесника из обичних гимназија и 
стручних средњих школа из целе Србије. 
Конкуренција је била јака, око 80 ученика 
на свакој години, од прве до четврте, тако 
да је Александров успех заиста завидан. 
Прва награда му је измакла за 1,4 бод.

-Александар је прилично самосталан, 
каже његова менторка, професорка 
физике Анђела Спасић. На часовима 
физике, давала сам му посебне задатке, 
које је он решавао. Спремао се и 
ван наставе, користио је и интернет, 
савремене, нове начине стицања знања. 
Александар је изузетно талентован за 
физику. Радићемо на томе да следеће 

године стекне право да иде на Олимпијаду 
из физике. 

Професорка Спасић каже да је 
Александар обећао да ће своје искуство 
са такмичења највишег ранга пренети 
ученицима који се буду спремали да и 
сами наступе на тим смотрама знања. Јер, 
истиче професорка, у Гимназији има још 
талентованих и вредних ђака које треба 
припремити за такмичења. 

-Поред тога што је одличан 
математичар и физичар, Александар је 
омиљен у свом одељењу, међу друговима 
и другарицама, задовољно каже 
Тамара Пешић, директорка Гимназије 
„Борислав Петров Браца“, обраћајући се 
представницима медија на конференцији 
одржаној поводом успеха гимназијалаца, 
27. марта. Наша школа је поносна што 
има такве ученике као што је Александар. 
Висок пласман на републичким 
такмичењима је Алексадров успех, али 
и његових родитеља, ментора и наше 
школе. То је један од начина на који је 
Гимназија показала да ради квалитетно 
на стицању знања својих ученика, на 
интелектуалном развоју младих. У 
прилог томе су и прошлогодишњи успеси 
гимназијалаца: 7 освојених републичких 
награда.

Конференцији за медије придружила 
се и професорка математике Љубица 
Ранков Пејн, разредни старешина 
Александра Ђорђевића.

-Овим предивним успесима, Алексадар 
је објединио математику и физику, истакла 
је професорка Ранков Пејн. Посебно 
сам срећна освојеном 3. наградом на 
државном такмичењу из математике, 60. 
јубиларном, које је одржано у Београду. 

Припремање за такмичења је врло 
комплексно, али Александар је врло 
марљив и талентован, а ја сам се трудила 
да му дам ветар у леђа. Александар неће 
морати да полаже пријемни испит из 
математике када буде уписивао факултет.

Директорка Пешић је најавила 
такмичења која очекују гимназијалце: 
Републичка такмичења из енглеског и 
италијанског језика, у баскет турниру, 

регионално такмичење из српског језика 
и језичке културе и зонско такмичење 
рецитатора.

-  Желим, такође, да кажем да нам 
је  част што је вршачка Гимназија једна 
од 180 школа у земљи, изабрана да 
учествујемо у ПИСА истраживању, које ће 
бити спроведено крајем априла, најавила 
је директорка Пешић.

Ј.Е.

НОВИ УСПЕХ ВРШАЧКОГ ГИМНАЗИЈАЛЦА АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋА

ДРУГО МЕСТО НА ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ МЛАДИХ ФИЗИЧАРА

УСПЕШАН НАСТУП УЧЕНИКА ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „НИКОЛА ТЕСЛА“

ПРВО МЕСТО НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИЧКИХ КОМПАНИЈА

Победничка екипа „ТеслаНЕТ“- најбоља у Војводини

Подршка талентованом и вредном гиимназијалцу

УСКРШЊА ПРИРЕДБА
Ученици Хемијско - медицинске  школе 

и ове године наставили су традиционалну 
хуманитарну акцију за децу СОШО „Јелена 
Варјашки“ коју организују пред  Ускршње 
празнике. Старијим другарима у госте су 
дошли ученици „Јелене Варјашки“. Било 
је то једно лепо дружење, са пригодним 
програмом. Организовале су га 
професорке прве помоћи и здравствене 
неге Катица Резба, Анђелија Марковић, 
Лидија Рибаров, а учествовали су и остали 
професори, као и ученици Хемијско 
- медицинске школе. Приредбу су 
припремили ученици 1-5 и 2-5 одељења 
образованог профила медицинска 
сестра-техничар.

УЧЕНИЦИ ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ОБЕЛЕЖИЛИ

СВЕТСКИ 
ДАН ВОДЕ
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Своје емоције изражавали сте 
користећи различите уметности. 
Како је и када све то почело?

-Поента је да у неко време кад 
започиње младост, а престаје 
детињство, негде у пубертету, човек 
има потребу да, на неки начин, појми 
живот, да осети, види, сазна шта је то 
што га окружује, шта је његов живот, 
како треба да функционише... И по 
свему судећи, ја сам то најбоље и 
препознавао преко неких музичких, 
литерарних садржаја, позоришта, 
филма и то је готово потпуно 
одредило моја животна опредељења. 
И бављење музиком, али и другим 
уметностима и мулитимедијално, 
што ствара конгломерат некаквих 
уметности, што ми је и било најдраже. 
Али, с друге стране, мој животни пут 
одредили су и однос према природи, 
еколошки ангажман, бављење 
друштвом, пошто сам по професији 
социолог. Ја, уствари, не усмеравам 
пажњу према друштву зато што 
сам социолог, него мој порив да 
посматрам друштво је произвео то да 
упишем социологију, на Филозофском 
факултету у Београду, и да је завршим. 
То је оно што је везано за почетак и 
усмерење које је, заправо, водило мој 
животни пут.

Кренуло је са музиком. Како?
-Морам да нагласим да ја 

немам никакво званично музичко 
образовање и да сам, у већини ствари, 
самоук. Али, моја посвећеност музици 
била је дубока, у смислу слушања, 
доживљавања различитих музичких 
састава и да су ми биле некако драже 
оне варијанте које су подразумевале 

извесне уметничке аспекте. Значи, 
ако је у питању рок, онда су то 
симфо рок или прогресивни рок, 
психоделија, Пинк Флојд, Џенезис... У 
џезу је то био фјужн, некад се звало 
џез рок, затим бибап, фри џез... 
Уживао сам у концертима Мајлс 
Дејвиса, Чикорије, Weather Report... У 
почетку сам био само млад слушалац 
музике, док нисам чуо албум Dark 
side of the Moon Пинк Флојда. То је 

потпуно променило моју визуру и 
начин како сам доживљавао музику, 
да музика може да побуђује такве 
осећаје, доживљаје. Било је потпуно 
фасцинантно. Имао сам тада 12- 13 
година. Пришао сам томе са пуно 
жеље, страсти, и то је ескалирало 
потребом да стварам музику. 

Када настају прве песме, први 
бенд?

-Имао сам ја идеје о песмама, 
како треба да изгледају, али не баш 
и нека знања како то да спроведем. 
Захваљујући неким експериментима 
и мојим добрим пријатељима 
музичарима (Зоран Миленковић, Дуле 
Свиларов) дошло је до некаквог рада 
и формирања првог бенда - „Трактат о 
осиромашеном рају“, 1980. Победили 
смо на 2 гитаријаде, био је то велики 
локални успех. Састав се мењао, 
били су ту: Светислав Вишацки, Берта 
Гергељ, Зоран Миленковић, Душан 
Свиларов, а у неким фазама и Драган 
Стојковић Столе, Горан Џеберан. Ја 
сам био вокални солиста. Имали смо 
неколико ауторских ствари које смо 

свирали на тим гитаријадама. Били 
смо необични, имали смо саксофон 
у саставу, тога у Вршцу до тада није 
било. Били су то, углавном, гитарски 
бендови. Ми смо били неки нови 
моменат који се поклопио са тада 
новим таласом у Београду који су 
свирали Електрични оргазам, Шарло 
акробата, Идоли... И ми смо овде 
били неки нови звук, са другачијом 
музичком поставом због тог 
саксофона.

Све ауторске ствари и „Трактата“ 
и наредна два бенда, настајале су на 
специфичан начин. Или би неко донео 
неки мотив, или би текст био почетни 
моменат, али сви су учествовали у 
стварању. Инсистирали смо да то 
буде заједничко дело, јер то је онда 
синергија, колективни квалитет који 
произведемо кроз прожимање наших 
доживљаја. Текстове сам ја писао, јер 
је моја улога била да их певам. Ја нисам 
никада ништа свирао, сем удараљке, 
када је било потребно. Улога певача 
је била да осмисли текст, пошто се то 

спонтано догађало, доживљај је био 
тај који је све стварао.

Колико је трајао „Трактат“? Који 
су бендови уследили?

-Трајао је око годину дана, до 
средине 1980. Онда је Бранислав 
Лазин стигао из Немачке са 
музичком опремом: бубњеви, бас 

појачало, бас гитара... тако да су 
наши чланови, басиста и гитариста, 
отишли да свирају са њим и бенд 
нам се распао. Већ наредне године 
Александар Дукељски Геци (гитара) 
и ја основали смо састав „Први хаос“. 
Са нама су свирали Берта Гергељ 
и Светислав Вишацки, а бубњар је 
био млађи брат Горана Џеберана, 
Бранислав. Најзначајнија ствар за 
„Трактат“ била је „Хаос“, а бенд „Први 
хаос“ имао је чувену песму „Можда 
су у парку“ или, како су је у народу 
назвали, „Ружни наркомани“. „Први 
хаос“ је имао неколико врло лепих 
наступа у Дому омладине, на великом 
концерту на пољани код Славише, 
гитаријадама... Тих 80 и неких на сцену 
су ступали ди џејеви, били су све ређи 
целовечерњи концерти бендова. 
У том тренутку на вршачкој сцени 
тренд су били бендови који су радили 
своје композиције. Креативност, 
стварање и оригиналност били су 
врло значајни, за разлику од данас 
када се то мало цени.  Ми смо потпуно 
инсистирали на ауторским песмама. 
Мој главни порив да се тиме бавим, 
било је стварање. Било је нешто 
у мени што сам хтео да изразим. 
Мени је свака музичка представа 
славље. Хајде да славимо музику, 
није то прича о такмичењу! Дај да што 
више изразимо себе, да направимо 
неку врсту дела. Не кажем да је то 
врхунско дело, али она комуницирају, 
то је индиректан начин да се изразиш, 
и увек потпунији од наративног, 
од менталне конструкције. То 

ИНТЕРВЈУ

БУДИМИР БАБИЋ БУДА, РОК АУТОР, ЧЛАН И ЈЕДАН ОД ОСНИВАЧА ВИШЕ ВРШАЧКИХ САСТАВА:

РОК ЈЕ НЕ САМО МУЗИЧКА, 
ВЕЋ И УМЕТНОСТ ПЕРФОРМАНСА
Будимир Бабић Буда окушао се у различитим 

уметностима, музици, књижевности, филму, 
позоришту тражећи најбољи начин да искаже своје 

мисли, сазнања, емоције. Музика га је највише привукла. 
Био је члан и један од оснивача неколико вршачких 
бендова. Кренуо је од рока, симфо, прогресивног, џеза, 
да би на крају прешао у амбијенталну музику, сасвим 
лишену рок форме. Његови бендови су свирали ауторске 
композиције, били су нешто сасвим другачије и ново на 
музичкој сцени. Уз музику, његов су живот определили 
и љубав према природи, еколошки ангажман, бављење 
друштвом што га је и одвело да за своју професију изабере 
социологију.
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једноставно излази из тебе, 
веродостојније је, има дубљу поруку. 
Тренутна инспирација доводи у благо 
измењено стање свести, својеврсни 
транс, који је оплемењујући, у томе 
и јесте чар. Зато су и та рок култура 
и тај хипи покрет тако значајни, мада 
га маргинализују и клеветају, али то 
су били духовни импулси које смо 
ми тада примали и мени је жао што 
ове генерације данас немају прилику 
да их добијају. Рок је музика, али у 
великој мери повезана са уметности 
перформанса. Врло ја важно како 
финкционише бенд на бини, значај 
је текст, стил певања, на који начин 
глуме актери. Ми смо били врло 
посвећени елементима позоришног, 
глума је прожимала наше наступе, 
била саставни део израза. Користили 
смо костиме, позоришну шминку, 
елементе кретања на бини... и све је то 
чинило ту специфичну рок уметност. 

Шта следи после „Првог хаоса“?
-И „Први хаос“ је трајао само годину 

дана, то су ти “ад хок“ бендови. Али, 
овај трећи бенд „Карстоф“ трајао је 
знатно дуже. „Карстоф“ је измишљена 
реч, а њено звучење гласова подсећа 
на оно што смо ми хтели да изразимо. 
Ти гласови, квргави, оштри, требало 
је да буду одраз, приказ вибрација 
наше музике. Основу бенда чинили 
су: гитариста Душан Свиларов, Горан 
Димитријевски Дима бубњеви и 
удараљке, Милорад Ђурић Мића бас и 
ја као певач. Али, на нашим наступима 
имали смо гостујуће музичаре - 
Томислав Милчић (конге, удараљке), 
Милушић, Момир Цветковић, Иван 
Илић, Владимир Радовановић... 
Снимили смо касету, 1987, у издању 
алтернативне словеначке куће „Дид“ 

из Копра. Назив касете је „Ур“ по 
једној од нумера са касете. Док смо 
са прва два бенда свирали једну 
варијанту психоделичног рока, чак 
панк рока, на овој касети смо отишли 
у смеру амбијенталне музике, која је 
и даље садржала поменуте елементе, 
али је имала нешто од етно звука. 
Видим да је неко на Јутјубу додао 
да је, уз психоделију и амбијенталне 
елементе, и ритуална музика, што 
може да се прихвати. 

„Карстоф“ је постојао од 1983. до 
1989-90. године. Кад је изашла касета, 
имали смо неколико врло значајних 
промотивних наступа на тада 
познатим местима у Београду: КСТ, 
СКЦ, Дадов, Академија... Наступали 
смо и у Вршцу, Добоју, Врбасу...

Да ли је било још неких издања?
-Имали смо, такође, једно касетно 

издање, 1994, али не више као 
„Карстоф“, већ као један пројекат у 
коме смо учествовали Дима, Мића и 
ја, где смо још више отишли у смеру 
амбијенталног, што дефинитивно и 
јесте неко наше усмерење. Ми смо 
еволуирали од младог панк бенда 
до потпуних амбијенаталаца. У 
међувремену, нисам се пуно бавио 
музиком, наступао сам као гост 
различитим локалним бендовима 
који су свирали репродуктивну 
музику. А, онда смо Горан 

Димитријевски и ја, 2013. и 2014, 
заједно са Иваном Илићем, урадили 
један албум у његовом студију, уз 
његову помоћ и као музичара и као 
тонца. Албум смо назвали „Барарата“. 
Он је потпуно амбијенталан, скроз 
лишен рок форме, удараљке, глас и 
синтисајзер. Драго ми је да смо овим 
албумом све то заокружили.

Годинама сте активни на 
пољу екологије. Били сте члан 
међународних удружења и тела. 
Када је све то почело?

-Био сам члан Зелене странке од 
1990. па на даље. Али, хоћу да истакнем 
да ту није било значајно бављење 
политиком, већ је било битно да 
зелена идеја, као идеја солидарности 
са свим бићима око нас, што више 
заживи, да буде присутна па и преко 
тог политичког нивоа, а он је био 
најупечатљивији, најприсутнији. Због 
тога је ангажовање у Зеленој странци 
било такво какво јесте, снажно и 
дуготрајно, са пуно проблема, али 
са сталном намером да се развија и 
напредује. 

Морам да нагласим да је све ово, 
о чему смо причали, повезано: тај 
однос према уметностима, ширина 
доживљаја кроз уметничко, кроз 
културно, идејно, ментално, али и 
доживљајно. Све је то један склоп. 
Читава прича, та нека филозофија 
живота је, заправо, квалитетно 
прожимање људи и њиховог 
окружења, питање квалитетне и 
хуманистичке емисије и оног што се 
даје и људима и осталим бићима која 
нас окружују. То је оно што мене, на 
неки начин, испуњава и што сматрам 
да је нешто најквалитетније што 
могу да дам. Квалитет комуникације 
међу људима је оно што ме је увек 
инспирисало, а у крањој инстанци 
најсавршенији облик комуникације 
је љубав. То је испуњене за које вреди 
улагати себе.

Јованка Ерски

ДАРОВИ
Прати ме, кажи ту,
Полетимо, кажи увек,
Шетају се мирно по мојој 
глави,
Шетају се мирно, кажи луд.
Процењују ме, гледају ми очи
Процењују ме, гледају ми уста,
Чуде се и кажу докле, чуде се и 
кажу сви
Гледају нас, а тврде са сам сам
Гледају, кажу не
Поведи ме, прати ме
Донеси ми, кажи зе
Шетају се свуда по мом мозгу
Шетају се мирно, кажу луд
Гледају нас, а тврде да сам сам
Гледају, кажу не
Окрећи се, окрећи се, окрее....
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Хајдучица као насеље помиње 
се још почетком 15. века. По 
Феликсу Милекеру на овим 
просторима 1405. године постоји 
насеље под називом Herchekios, 
које 1465. године Михајло 
Силађи добија као краљевску 
донацију. Ово насеље, међутим, 

под Турцима пропада и кроз историју се помиње 
као пољско добро које треба населити. У тим 
тежњама добро је 1774. године уступљено 
војним инвалидима, да би у току исте године 
било додељено немачко-банатској граничарској 
регименти. У периоду од 1783 - 1789 добро под 
називом „Хајдучка греда“ површине 4092 ланаца, 
дато је у закуп за 500 тадашњих новчаних јединица 
– форинти. Коначно 1800. године добро прелази 
у власништво велепоседника Љубомира Стевана 
(односно Иштвана) Дамаскина де Немети. У 
тежњи да насели ове просторе Дамаскин је 1809. 
године на своје имање доселио прве поданике. 
Ти првобитни мештани новооснованог насеља, 
њих око 500, били су обични најамни радници 
који су посебним уговорима били везани за 
обрађивање земљишта на овом имању. По 
националности били су, како је то у својој књизи 
записао евангелистички свештеник из Шандорфа 
(данашњи Јаношик) А. Крунх, римокатолички 
Мађари и око 30 породица евангелистичких 
Словака. Но, о националном саставу првобитних 
мештана Хајдучице има више верзија. Тако 
Феликс Милекер у својој „Хроници подунавских 
земаља“ тврди да су први мештани Хајдучице, 

поред Словака били Немци, а по неким трећим 
изворима, први становници били су Бугари и 
Мађари.

У сваком случају, непобитна чињеница да 
су они своје радничке кућице изградили на 
локацији око једног километра југозападно од 
садашње локације насеља, ближе тадашњем 
Терезијанском каналу, данас Дунав -Тиса -Дунав. 
Само годину дана касније Словаци су овде имали 
и своју прву школу, а први учитељ је био Јан 
Бења. Ново насеље је било у великој котлини, 
чак 5 до 6 метара нижој од околних терена. Било 
је то мочварно земљиште изложено честим 

поплавама јер Терезијански канал тада није био 
ограђен високим насипима, а о каналу Брзава 
како је записао проф. Михал Рапош у Народном 
календару из 1929. године, још није било ни 
речи. Због тога је ово насеље на првобитној 
локацији издржало само 15 година. Велике 
поплаве 1824. године су порушиле мале кућице 
од блата, а страдала је и зграда школе, што је 
приморало велики део мештана да се одселе у 
друга насеља, али део мештана остаје веран свом 
властелину и оснива ново насеље у непосредној 
близини властелинског дворца, на месту где 
се налази данашња Хајдучица. У новоосновано 
село 1826. досељава се већа група Словака из 
Падине. Одмах по свом доласку, они оснивају 
евангелистичку црквену заједницу која је првих 
година била у саставу Евангелистичке црквене 
општине у Падини. Већ 1829. у насељу живи 500 
Словака евангелиста, што је довољан број за 
осамостаљење црквене општине. Евангелистичка 
црква је саграђена и освештана 13. октобра 1863. 
а торањ са звоником је изграђен 1895. године. 
Ова црква је верницима служила све до 2008. 
године када  је због нарушене статике морала 
бити срушена, а на њеном месту је изграђена  
нова изгледом и димензијама идентична старој. 
Први евангелистички свештеник био је Шћефан 
Јастребињи. Та 1829. година значајна  је и по 
томе, што је ново насеље по свом оснивачу 
добило име Ištvanfalva, односно Иштваново село. 
Ново насеље је прву школску зграду добило 
1826. саграђену на земљишту тадашње словачке 
државне школе.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (48)
ХАЈДУЧИЦА- ХЕРЦЕКИОС – ИШТВАНФАЛВА – ИШТВАНВОЛГИ – ХАЈДУЧКА ГРЕДА

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.

Заједно са председником Националног 
савета македонске националне заједнице 
у Србији Борком Величковским  и Зорицом  
Митровић, секретаром Националног 
савета, општину Пландиште је посетио 
и Васко Грков, вршилац дужности 
амбасадора Македоније у Србији. Госте је 
званично примио заменик председника 
СО Пландиште Владан Младеновић 
заједно са Мирославом Петровићем, 
директором КОЦ-а „Вук Караџић“ и 
представницима Удружења Македонаца 
„Вардар“ Пландиште Николом 
Кипровским и Бором Костадиновским. 
У разговору са гостима представљена 
је општина Пландиште и речено је да 
има 5 језика у службеној употреби од 
којих је један македонски и да је по томе 
јединствена у свету. 

Повод доласка гостију у општину 
Пландиште јесте посета основних 
школа где ученици, од почетка 
школске 2017/2018. године као 
изборни предмет уче македонски 
језик. Заједно са домаћинима, гости су 
прво обишли ученике Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ у Пландишту који 
уче мекедонски језик. Макеоднски 
је од ове школске године почео да се 
учи као изборни предмет који предаје 

професор Александар Ангеловски. 
У почетку је било седморо, али се у 
међувремену прикључило још троје 
ученика, тако да у Пландишту сада има 
укупно 10 ученика који уче македонски 
језик. Од Националног савета 
македонске националне мањине сви 
ученици су на поклон добили пакет 

са уџбеником и новинским гласилима 
на македонском језику као и поклон 
честитку у вредности од 5.000 динара 
за куповину школског прибора 
потребног за изучавање македонског  
језика. У школи у Пландишту госте 
је дочекао директор школе Сава 
Дивљаков. 

Слично је било и у Хајдучици, у 
ОШ „Јован Јовановић Змај“ где је 
учење македонског језика почело у 
другом полугодишту. Госте је дочекао 
директор школе Мирослав Маричић са 
професором Бошком Маленовићем и 
ученицима који  уче македонски језик. 
У овој школи, за сада деветоро ученика, 
2 часа недељно учи македонски језик. 
Ученици су из Хајдучице, Старог Леца 
и Дужина. За ученике путнике, како је 
директор рекао, обезбеђен је превоз 
јер се часови одржавају након редовне 
наставе. И у овој школи су ученицима 
подељени поклон пакети као и ваучери 
за куповину школског прибора. 

За вредне ученике припремљени су 
и кампови , зимовање или летовање на 
Охриду или у Крушеву. 

Амбасадор је домаћинима захвалио 
на гостопримству и истакао да је 
основни циљ његових сарадника и 
њега,  као представника Македоније 
у Републици Србији, повезивање два 
народа које се у Пландишту очигледно 
остварује. Изразио је наду да ће сарадња 
са општином Пландиште бити још боља 
и упутио позив школама да ученици 
који долазе на екскурзију у Београд, 
посете и Амбасаду Македоније. 

АМБАСАДОР МАКЕДОНИЈЕ У ПЛАНДИШТУ 

ПОКЛОН ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИЗБОРНО 
УЧЕ МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК 

Дворац Дунђерски
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Поводом обележавања два 
значајна еколошка датума – 
Светског дана шума (21. март) 
и Светског дана вода (22. 
март) Покрајински завод за 
заштиту природе у сарадњи 
са Културним центром 
Вршац организовао је у КЦ-у 
фото изложбу „Природа 
Војводине“. 

На изложби је 
представљено 40 
фотографија девет аутора, 
стручњака и љубитеља 
природе. Свака фотографија 
носи своју специфичну 
причу, али и жељу да се тај 
део природе, птица, биљка, 
барско станиште... сачувају за 
будуће генерације и отргну 
од нестајања које доноси 
модерно доба. Аутори 
фотографија су: Јарослав 
Пап, Јован Лакатош, Јожеф 
Гергељ, Катарина Пауновић, 
Геза Фаркаш, Предраг Костин, 
Драгиша Савић, Владимир 
Добретић и Дарко Тимотић. 

Након отварања изложбе 

приказан је и документарни 
филм из продукције 
Покрајинског завода за 
заштиту природе: „Беле роде 
моје равнице“, аутора др 
Оливера Фојкара и Душана 
Чекића. 

Обележавање Светског 
дана шума покренуо је UN 
– FAO још 1971. године, са 

жељом да се допринесе 
јачању свести јавности о 
значају и улози шума за 
човека. За обележавање је 
симболично одабран 21. март, 
први дан пролећа, у знак 
буђења природе и вегетације, 
али и као знак новог почетка, 
вечитог обнављања живота. 

Генерална скупштина 

Уједињених нација је 2012. 
године усвојила Резолуцију 
којом је 21. март проглашен 
за Међународни дан шума. 
Одлучено је да се овај датум 
убудуће обележава сваке 
године у циљу јачања свести 
јавности о неопходности 
одрживог управљања, 
заштите и одрживог развоја 
свих типова шума у корист 
садашњих и будућих 
генерација. Шумовитост 
Војводине је међу најнижим 
у Европи и износи свега око 
6,37 одсто укупне површине 
покрајине. 

Светски дан вода 
обележава се сваке године 
22. марта. Тај дан је усвојен 
резолуцијом UN-а у децембру 
1992. године. Овим даном 
Уједињене нације желе да 
подсете на важност заштите 
вода и на недостатак воде 
за пиће у многим крајевима 
света. Вода покрива 71 одсто 
Земљине површине, међутим, 
пијаћа вода чини само 2,5 

одсто свих водних ресурса 
који се константно смањују 
због загађења и лошег 
газдовања. Дуго се веровало 
да је вода неисцрпан ресурс 
због њене обновљивости, 
међутим криза воде постаје 
светски проблем и реалност. 
Према процени Норвешког 
института за истраживање 
вода, Велики бачки канал 
код Врбаса је најзагађенији 
водоток у Европи. Сваки 
други водовод у Војводини 
је неисправан, због чега 
стотине хиљада становника 
покрајине располаже само 
техничком водом. 

Покрајински завод за 
заштиту природе поручује да 
се морамо борити за здраву и 
очувану природу и животну 
средину, не само зато што 
је она дом за многобројне 
ретке и угрожене биљне и 
животињске врсте, већ и 
зато што је здрава природа 
предуслов за опстанак 
човека на планети Земљи. 

Народно позориште „Стерија“ 
обележило је овогодишњи Светски 
дан позоришта (27. март) новом 
премијером – представом „Виктор или 
деца на власти“ Роже Витрака у режији 
Александра Швабића. 

- Свет морона је непромењив, глупост 
је неуништива. Виктор, дете које схвата 
да нема места за детињство, раскринкава 
свет одраслих. Лицемерном игром 
раскринкава тај свет одраслих у коме 
схвата да је глупост неуништива. 
Одрасли се са том чињеницом носе, али 
он не. Људи имају право бити глупи, то 
се не може укинути декретом. Осим 
тога има горих ствари: егоизам, злоба, 
садизам… То уопште не значи да на 
свету не постоје паметни људи, добре 
идеје, генијална дела, здраве ствари. 
Постоје наравно, али кад је глупост у 
питању, то је корен који се тешко чупа – 
речи су редитеља Александра Швабића. 

У представи играју Милан Зарић 
(Виктор), Сања Марковић (Естер), Срђан 
Радивојевић (Шарл), Моника Болдовина 
Бугле (Емили), Тамара Тамчи Тоскић 
(Тереза), Иван Ђорђевић (Антоан), 
Неда Грубиша (Лили), Драган Џанкић 
(Генерал) и Вања Радошевић (Ида). 

Т.С. 

ПРЕМИЈЕРА У НП „СТЕРИЈА“ 

„ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ“ 

ПОВОДОМ ЗНАЧАЈНИХ ЕКОЛОШКИХ ДАТУМА 

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА 
ИЗЛОЖБА „ПРИРОДА ВОЈВОДИНЕ“ 

Чланови Вршачког књижевног клуба: 
Слободан Ђекић, Божица Михај и Мира 
Ракановић учествовали су недавно по 
позиву на Међународном књижевном 
конкурсу „Деспотова заклетва“. У оквиру 
обележавања осмогодишњице постојања 
и деловања Уметничког клуба Расковник 

из Смедерева, међународни књижевни 
конкурс за најлепшу песму на тему „Запис 
– светиња наша“ одржан је по четврти пут. 

Вршачки  песници добили су 
захвалнице које су им уручене приликом 
промоције Зборника у Центру за културу 
у Смедереву. 

ЧЛАНОВИ ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА У СМЕДЕРЕВУ 

ВРШАЧКИ ПЕСНИЦИ 
УЧЕСТВОВАЛИ НА КОНКУРСУ 

„ДЕСПОТОВА ЗАКЛЕТВА“ 

КУЛТУРА
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Удружење „Тачка сусретања“ прославило је 21. 
март, Светски дан поезије, догађајем под називом 
„Књижевни караоке – јавно читање омиљених 
песничких књига“. Овим сусретом сви љубитељи 
поезије, како млађи, ученици основих и средњих 
школа, тако и они старији, имали су прилику да се 
представе кроз стихове омиљених аутора, а како у 
„Салону код Порте“ истичу, ово је био само први у 
низу планираних оваквих сусрета. 

- Поезија је увек свесно или несвесно 
маргинализована у култури, али постоје начини 
да се то промени. Ово је један од тих начина –
желели смо да освестимо млађу публику, да им 
дамо могућност да одаберу ону поезију која се 
њима допада, да се осмеле да стихове прочитају 
пред публиком и на тај начин представе и себе. 
Литература мора да буде доступна свима. Треба 
разбијати табуе и конвенције и за млађу публику 
најпре отворити поље читања поезије, а затим и 
свих других књижевних врста – рекла је Марија 
Васић Каначки, професорка књижевности и 
књижевница. 

Учесници у вечери били су ученици и њихови 
ментори из основних школа: „Јован Стерија 
Поповић“, „Младост“, „Олга Петровић Радишић“, „Вук 
Караџић“, као и Пољопривредне школе, Гимназије 
„Борисав Петров Браца“, ШЦ „Никола Тесла“ и 
Хемијско – медицинске школе. Док је већина 
представила поезију својих омиљених аутора, неки 
су се осмелили да пред публиком прочитају и своје 
стихове. 

- Наша централна мисија је да се литература 
отвори свима, а следећи корак би био усмеравање 
младих ка литератури која има врхунску вредност – 
додала је Марија Васић Каначки. 

Т.С. 

КУЛТУРА

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ 

У „ТАЧКИ С УСРЕТАЊА“ ОДРЖАН ПРВИ „КЊИЖЕВНИ КАРАОКЕ“ 

У „Салону код Порте“ у уторак је 
промовисана књига есеја „Дневник читаоцa 
2“ (Агора) Милана Р. Симића. Поред аутора, 
гост „Тачке сусретања“ био је и др Жарко 
Требјешанин, а модераторка вечери била 
је Марија Васић Каначки, професорка 
књижевности и књижевница. Одломке из нове 
Симићеве књиге читала је Емилија Плавић, 
ученица Хемијско-медицинске школе. 

Крајем 2016. године у „Салону код Порте“ 
представљен је и први Симићев „Дневник 
читаоца“ у којем су садржани есеји о страној 
књижевности. У новој књизи налазе се 
текстови о домаћој литератури. 

- Ја сам их писао упоредо, а погодило се 
и да је приближан број текстова у обе књиге. 
У књизи се може читати само о најбољим 
делима и најбољим ауторима, имао сам 
довољно храбрости да се ухватим у коштац са 
њима, из жеље да их на неки начин допишем, 
да њихова велика прича буде и моја мала 
прича – изјавио је Милан Р. Симић. 

- Милан Симић има велико поштовање 
према читаоцима, а ја бих рекао да је ова 
књига у суштини похвала читаоцу. Данас 
читалац није просто онај рецепијент који 
упија и купи знање, већ се од њега много више 
захтева. Наиме, захтева се да на неки начин 
учествује у дописивању и домишљању књиге, 
да такође буде стваралац који ће на неки 
начин да резонира заједно са писцем. Читање 
је увек нека врста реконструкције – истакао је 
Жарко Требјешанин. 

Милан Р.Симић пише прозу, драме, 
филозофеме, афоризме, критику и есеје. Есеји 
су му превођени на македонски, афоризми на 
немачки, енглески и руски, проза на словачки и 
словеначки језик. Аутор је романа: „Порицање 
стварности“, „Оде ми да полудим“, „Бели свет 
коначно“; збирки прича: „Недовршена прича“, 
„Приручник за будуће мучитеље и убице“; 

збирки огледа: „Али нећемо више о томе“, 
„Али хоћемо управо о томе“, „А то тонуће у 
простору“, „Есеји да ти блаже горчину“ (збирка 
је објављена у нишком часопису Unus mundus 
2010.), „Дневник читаоца“; збирки филозофема 
„Приручник за побуну верујућих“, „Аристотел 
по други пут међу Србима“ и збирки афоризама 
„Чизма режим чува“, „Гласаћемо се још“, „Ено 
секире, камо га кум?“, „Зовите ме Аристотел“. 
Написао је две радио драме: „Расвануће“ 
(Радио Београд Други програм) и „Сневач 
од сламе“ (Радио Београд Трећи програм). 
Добитник је награда „Стеван Сремац“, 
„Милутин Ускоковић“, „Јован Скерлић“, прве 
награде „Чивијада 2016“, прве награде Радио 
Београда за драмску минијатуру, Повеље 
Карађорђевић, Повеље Општне Велика Плана. 
За есеј „А то тонуће у простору“ добитник је 
друге награде на конкурсу „Улазница 2011.“ 

Афоризмима и причама заступљен је у више 
антологија код нас и у свету. Од 1994. године 
уређује великоплањански часопис за културу 
„Наш траг“. 

Жарко Требјешанин рођен је 1950. године 
у Београду, где је и дипломирао 1974. године 
на одсеку за психологију на Филозофском 
факултету. На истом факултету је магистрирао 
1982. са тезом „Фромово схватање утицаја 
друштва на формирање личности“ и 
докторирао 1990. са тезом „Схватање детета и 
развоја личности у традицијској култури Срба“. 
Као асистент-приправник запослио се на Групи 
за психологију на Филозофском факултету 
у Нишу 1974. године, да би наредне године 
прешао на Факултет за специјалну едукацију 
и рехабилитацију (бивши Дефектолошки 
факултет) у Београду, где и данас ради. На 
предмету Општа психологија са психологијом 

личности изабран је 1982. за асистента, 1990. 
за доцента, 1992. за ванредног професора, 
а 1995. за редовног професора. Осим овог 
предмета на ФАСПЕР, предаје Невербалну 
комуникацију на Филозофском факултету, a 
Психологију личности на Академији лепих 
уметности и мулитимедија и на Учитељском 
факултету у Београду. Био је председник 
Савеза психолога Југославије, члан 
Управног одбора Политике а.д. (2009-2011), 
председник Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука Универзитета у Београду 
(2012-2014), члан Савета Универзитета у 
Београду (у више наврата), члан УО РТС (2011-
2016) и главни уредник Психолошких новина 
(1983-1984). Због свог политичког ангажовања 
против режима Слободана Милошевића и 
активног противљења Закону о универзитету 
из 1998. године био је избачен из наставе, али 
се после годину дана вратио на своје радно 
место судским путем. Уочи избора 2000. 
године, на којим је дошло до демократских 
промена у Србији, активно је учествовао 
на многим трибинама широм Србије у 
кампањи „Спаси Србију и гласај“. Учествовао 
је као сарадник и руководилац пројекта у 
научним и стручним пројектима Института 
за психологију као што су „Социјализација 
деце у Србији“, „Како деца Србије виде рат 
и мир“, „Психосоцијалне последице рата по 
децу и родитеље“ и у пројектима Института 
за политичке студије као што су „Идентитет 
и узори младих у Србији“, „Психолошко-
политички профил студената Београдског 
универзитета“. Сарађивао је на пројекту 
едукације младих „Постани грађанин“ у 
организацији Грађанских иницијатива. Аутор 
је пројекта стручне едукације из психологије 
представника невладиних организација 
и предавач на тематским семинарима о 
личном и колективном идентитету, ставовима, 
предрасудама и стереотипима у организацији 
ОЕБС-а. Водио је више пројеката о 
толеранцији, ромском лидерству итд. у Црној 
Гори, чији је организатор био ОЕБС. 

Т.С. 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕН „ДНЕВНИК ЧИТАОЦА 2“ МИЛАНА Р. СИМИЋА 

ЕСЕЈИ О ЧИТАОЦУ БУДУЋНОСТИ 

PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata
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“ЦРКВИЦА” ДРУГА НАЈСТАРИЈА САЧУВАНА ВРШАЧКА ГРАЂЕВИНА
Удружење љубитеља старина 

“Феликс Милекер” и “Вршачка кула” у 
овом и наредном броју доносе причу 
о историјату једне од најстаријих 
знаменитости Вршца, Капеле Светог 
Крста. Материјал је припремио и 
обрадио господин Тамаш Фодор.

Капела Светог Крста, на брду „Миса“ 
изнад Вршца, најстарији је католички 
храм у Банату. Такође, „Црквица“, како 
је Вршчани од милоште зову, је после 
Куле најстарија сачувана грађевина 
у граду. Налази се на грбу Вршца, као 
један од препознатљивих симбола 
нашег града. Од центра, тачније 
парка, до ње води нешто мање од 
450 степеника постављених 1766. 
године и до врха има 14 одморишта на 
којима је постојало 14 стубова који су 
осликавали и приказивали последњих 
14 дана Христовог живота. 

Црквица је више пута тешко 
оштећена и њен првобитни изглед 
је делимично очуван. Првобитно 
покривена шиндром, доста касније 
кров бива покривен црепом; увек је 
обојена у бело, да би путницима у наше 
крајеве још издалека сјајила чистотом 
и светлошћу. У њој се чува и распеће 
насликано у Прагу 1918. године и слика 
Богородице са Христом потписана са 
Виљем Тир 1888. Видиковац наспрам 
цркве један је од најлепших у Банату.

Њена изградња започета је око 1720. 
године, од стране првих католичких 
досељеника пошто су Вршац и Банат 
очишћени од Турака. Завршни камен 
је постављен 28. јула 1728. године. 
Прикупљање прилога и надгледање 
градње спровео је тадашњи управник 
вршачког дистрикта Кристоф Пајер, 
а највећа добротворка је била Ана 
Марија Енглер. Чим је саграђена, 
постала је значајно место окупљања 
ходочасника, који су је у највећем 
броју посећивали 3. маја, на дан 
Проналажења Светог Крста (Мали 
Крстовдан), као и 14. септембра, 
на дан Узвишења Светог Крста 
(Велики Крстовдан). Том приликом је 
одржавана миса уз музичку пратњу 
и проповед на слободном простору, 
за шта је на зиду најближем стази 
која води поред црквице назидана и 
спољна проповедница; поред ње се 
налазила и скулптура Девице Марије, 
која је у ратним временима страдала 
од стране незнабожачке руке, као и 
скулптуре светаца које су се налазиле 
на прилазном степеништу.

Наставиће се

Калварија, кружни пут
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“ЦРКВИЦА” ДРУГА НАЈСТАРИЈА САЧУВАНА ВРШАЧКА ГРАЂЕВИНА

Фратрова кућа

Унутрашњост капеле 

Крижни пут постављен 1766. године
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A
z ünnepség díszü-
léssel vette kezde-
tét, melyen az egy-
begyűlteket Balázs 
József a Madách 

igazgató bizottságának elnö-
ke üdvözölte.

Beszédében kiemelte, hogy 
az utóbbi években ismét igen 
nagy megpróbáltatásokon kel-
let a színháznak keresztül men-
nie. Ezen nehézségek még na-
gyobb lendületet és bizonyíta-
ni vágyást adtak a társulatnak. 
A munka nem torpant meg, 
hanem erőteljesen dolgoztak 
azon, hogy az a bizonyos út ne 
váljon járhatatlan ösvénnyé. 

Majd köszönetét fejezte ki  
a Madách társulatának minden 
tagjának aki bár mi módon hoz-
zájárult ezen nehéz időszak át-
vészeléséhez-mondta az Igaz-

gató bizottság elnöke ünnepi 
beszédében.

Mgr. Hajnal Jenő a Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke fel-
szólalásában méltatta a Ma-
dách társulatát, majd rámuta-
tott, hogy 1954-ben bemuta-
tott János Vitézre özönlött a 
közönség a Vajdaság minden 
részéről, és ezt a búcsújárást 
nem jó szemmel nézte az ak-
kori hatalom, és megvonta a 
színháztól az anyagi támoga-
tást. Majd hozzátette, hogy ha-
sonló búcsújárás  ez a mai is, 
hiszen a jubileumi ünnepség 
után a színházkedvelők igazi 
ünnepe következik: a Madách 
újabb bemutatója, amely ezút-
tal is mi más lehetne, mint Ka-
csóh Pongrác János vitéze. Egy 
újabb alkalom a közönség és a 
társulat egymásra találására.

Az ünnepségeken díszokle-
vélben részesítették azon tár-
sulat tagokat, akik több mint 
húsz éven keresztül aktívan 
részt vettek a színház munká-
jában. Díszoklevélben részesü-
letek: Izelle Károly, Lázár Ernő, 
Tóth Irén, Tóth Eduárd, Konrád 
Emma, Bancsák Anna, Kamrás 
Szonja, Klepić Jovica, Kovács 
Hajnalka, Nedeljov József, Kósa 
Zoltán, Vučković Rózsika, Har-
csa Zsuzsanna, Balázs György, 
Balázs József és Dudás Károly. 

A színház díszoklevéllel 
köszönte meg azon intézmé-
nyeknek is a támogatást, akik 
a munkájukban segítségükre 
voltak. Díszoklevelet adomá-
nyoztak a Bethlen Gábor Alap-
kezelő zrt-nek, Magyar Nemze-
ti Tanácsnak, Nagybecskerek 
önkormányzatának, a Toša Jo-

vanović Népszínháznak, a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Szö-
vetségnek,  a Tartományi Okta-
tási, Jogalkotási, Közigazgatási 
és Nemzeti Kisebbségi Titkár-
ságnak, valamint a Tartomá-
nyi Művelődési és Tájékozta-
tási Titkárságnak.

Az esten köszönőlevelet 
vehetettek át a nagybecskere-
ki Petőfi Magyar Művelődési 
Egyesület, az Emmanuel Ka-
marakórus, a Tina Szalon, A De-
ák Fotó Studió és a Darusi vi-
rágüzlet képviselői.

A nagybecskereki társulat 
hatvanöt éves fennállása alatt, 
most harmadízben mutatta be 
a János Vitézt. A Közönség elő-
ször 1954-ben, majd 1970-ben 
láthatta. A harmadik bemuta-
tó alkalmából a szervezők meg-
hívták azon színészeket is akik 

az 1954, illetve 1970-ben bemu-
tatott előadásban játszottak. 
Őket is köszöntötték a színpa-
don és egy száll virággal ked-
veskedtek.

Az ünnepi műsorban részt 
vettek még: Mészáros Violetta, 
Süveg Tibor, Konrád Emma és 
Rontó Márta.

A jubileumi ünnepséget 
követően a közönség a zsú-
folásig megtelt színházban, 
Kacsóh Pongrác, János Vitéz 
című daljátékának a bemuta-
tóját tekinthette meg, melyet 
Venczel Valentin állított szín-
padra. A darab zenei munka-
társa Klemm Dávid volt. A da-
lokat Konrád Emma és Ron-
tó Márta tanította be. A jel-
mez tervező viszont Venczel 
Valentina volt.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE 

24 óra az Úrért
Nagybecskereki Egyház-

megye is csatlakozott 
a „24 órát az Úrnak” kezde-
ményezéshez március 9-én 
és 10-én.

Ferenc pápa a Misericor-
dia et misera kezdetű apos-
toli levelében továbbra is ar-
ra hív bennünket, papokat, 
hogy legyünk a kiengeszte-
lődés szolgái (vö. 2Kor 5,18). 
A Szentatya az Irgalmasság 
rendkívüli szentévének ta-
pasztalatai alapján ajánlja, 
hogy a helyi lehetőségeket 
figyelembe véve, nagyböjt 
4. vasárnapjához kötve foly-
tassuk a „24 órát az Úrnak” 

kezdeményezést – írta fő-
pásztori levelében Dr. Né-
met László SVD nagybecs-
kereki püspök, aki lelki-
pásztorait arra buzdította, 
hogy a helyi lehetőségek 
figyelembe vételével szer-
vezzék meg a 24 órás szent-
ségimádást plébániaközös-
ségeikben.

Bánát egész területén 
imádták az Urat húsvét 4. 
vasárnapját megelőző pén-
teken és szombaton, ha 
nem is 24 órában, de né-
hány órát mindenképpen 
az Oltáriszentség előtt töl-
töttek több százan. A kezde-
ményezésbe az egyházme-
gye több plébániáján a hit-
tanosok is bekapcsolódtak.

A székesegyházban a 
szentségimádás a péntek 
esti szentmise után kezdő-
dött, majd a sekrestyében 

folytatódott és a szombat 
esti szentmise kezdetén 
zárult.

„Szerettem volna 24 
órás szentségimádást a szé-
kesegyházban, de csak ak-
kor éreztem, hogy ebbe be-
lemehetünk, amikor egy fi-
atalabb ember azt mond-
ta, hogy ő, ha kell, éjszaka 
akár négy órát is elvállal… 
És mások is készek voltak 
több mint egy órát Jézus 
előtt lenni. Így relatív ha-
mar betelt a lista, amely-
re fel lehetett iratkozni, 
hogy minden órában le-
gyen valaki a szentségi Jé-

zus előtt… Amikor a szent-
ségimádás elkezdődött, azt 
vettem észre, hogy többen 
több órát ott töltöttek Jé-
zus előtt. Nem tudtam hová 
lenni a döbbenettől… Ez iga-
zán elgondolkodtatott, nem 
gondoltam, hogy ennyi hí-
vőben megvan a jószándék, 
az igény, hogy a szentségi 
Jézussal legyen hosszabb 
időn át. Ezért már fontolga-
tom a jövőt, hogy többször 
legyen évente egész napos 
szentségimádás. Azt is ér-
zem, hogy van abban va-
lami, hogy ez a „24 óra az 
Úrért” Péter utódjától szár-
mazik, itt is tapasztalhat-
juk, hogy valójában ki is ő”

– mondta msgr. Gyuris 
László plébános, püspöki 
helynök.

NAGYBECSKEREKI  
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

MAGYAR TÜKÖR
A MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZ HAT ÉS FÉL ÉVSZÁZADA A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN

„
1954-ben bemutatott 
János Vitézre özönlött 
a közönség a Vajdaság 
minden részéről, és 
ezt a búcsújárást nem 
jó szemmel nézte az 
akkori hatalom, és 
megvonta a színháztól 
az anyagi támogatást

 »A János Vitéz korábbi és mai szereplői

 »Mészáros Violetta az ünnepi műsoron

 »Jelenet az előadásbó

Díszülést és bemutatót 
tartottak a színházban

 » A múlt szombaton ünnepelték a nagybecskereki Madách Színház fennállásának hatvanöt éves évfordulóját 

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Ünnepi műsor
Nemzeti ünnepünk, 

március 15-e alkalmá-
ból hérfőn, március 12-én 
ünnepi műsort rendeztek a 
nagybecskereki Petőfi Ma-
gyar Művelődési Egyesü-
letben. Az ünnepi műsor a 
Himnusszal vette kezdetét, 
amelyet az Emmanuel ka-
marakórus adott elő.

Ünnepi köszöntőt mon-
dott Kovács Elvira a Vajda-

sági Magyar Szövetség par-
lamenti képviselője és a 
párt alelnöke. 

A forradalomban részt-
vevő hölgyekről Tabacski 
Edit tartott előadást.

Az ünnepi műsorban 
közreműködött még az Em-
manuel kamarakórus, és Ba-
lázs József.

Az ünnepség a Szózat 
közös éneklésével zárult.

БАНАТСКИ ВЕСНИК
П

р
о

је
к

а
т

 с
у

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
 П

о
к

р
а

ји
н

с
к

и
 с

е
к

р
е

т
а

р
и

ја
т

 з
а

 к
у

л
т

у
р

у
 и

 ј
а

в
н

о
 и

н
ф

о
р

м
и

с
а

њ
е

 А
П

 В
о

јв
о

д
и

н
е

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине



ПЕТАК • 30. март  2018. ВРШАЧКА КУЛА 1515

10. 8.



ПЕТАК • 30. март 2018.ВРШАЧКА КУЛА16

Радио би домаћинске 
послове у кући и око куће, 
чистио олуке, као и остале 
послове. Тел. 064/45-36-503.

Продајем ракијем ракију 
од кајсије, шљиве, грожђа и од 
виноградарске брескве. Тел. 
065/2-579-100.

Продајем санке 
изузетан квалитет, велика 
носивост, демонтажни 
наслон за најмлађе, 
срвене,плаве,зелене. Тел. 
065/529-36-02.

Дводелна судопера, 
комбиновани креденац за 
трпезарију мали прозор са  
шалоном (60х60), кауч, два 
сточића за телевизор, комода 
за постељину. Тел. 061/18-44-
316.

Све поправке у кући из 
грађевинског дела (кров, 
зидање, бетонажа, фасада, 
малтерисање) вршим 
повољно и квалитетно у року. 
Тел. 061/265-62-04.

Продајем телевизор 
„Самсунг“ цена по договору. 
Тел. 065/571-50-14 или 013/835-
105.

Продајем кауч, дводелну 
судоперу, трпезаријски орман, 
комоду за постеqину, мали 
прозор 60х60 са шалоном два 
ТВ сочића. Тел. 061/18-44-316.

Продајем фрижидер, 
балоне за ракију(обучени), 
кауч, викендицу на ватинском 
путу. Тел. 806-158.

Продајем пола ланца 
земље код Шинтераја. Цена 
по договору. Телефон 063- 88-
26-144.

Продајем плинске пећи, 
тики бојлер и косилицу за 
трактор. Тел. 064/047-54-90.

Откупљујем орах у љусци и 
језгру. Тел. 063/257-823.

Повољно продајем 
јечам и тритикал за стоку, 
некоришћену гуму за ладу 
„Браум“ 165х80х13, пећ на 
чврсто гориво и плин, домаћу 
свињску маст, мали сто за 
дневну собу, очуван трокрилни 
прозор са ролетнама. Тел. 
064/04-75-490.

Продајем : 4 кауча, сто са 
4 фотеље, ормане за одела, 
комп. Сто, комоду, тепихе, пл. 
шпорет, 2 витрине, машину 
за шивење, веш машину. Тел. 
013/834-891.

Пекарске пећ за продају. 
Тел. 064/197-90-69.

Продајем очувану 
тракторску приколицу, марке 
„Ердевик“, тип. 3,3т. Тел. 
064/844-27-72.

Продајем дечија колица, 
тепих стазу, бојлер „Тики“, 
цреп. Тел. 069/869-63-71.

Продајем кровни носач 
за кола, буре за нафту од 200 
литара, хеклане столњаке за 
астал.  Tel. 837-124

Тражи се брачни пар без 
деце, који ће неговати старицу 
(76) доживотно, у селу Велики 
Гај. Оставиће им солидну кућу 
и 6 ланаца земље. Тел. 809-184.

Продајем зидну панел 
грејалицу на струју. Цена 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

Број 

1 1 6 2
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”  
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2. 
ОКТОБРА 59.

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

На продају два 
трокрилна дрвена 
прозора, дупла, 
димензије 140х160 цм, 
веома повољно

Тел. 064/598-3898

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Купујем једнособан стан у Вршцу. 

Телефон: 060 16-32-372
Продајем једнособан стан 43 

m², приземље, средина, Архитекте 
Брашована 8/2. Тел. 805-095.

У Јанову на продају две куће једна 
до друге са плацом. Једна је кућа са 
струјом, водом, подрумом 64 m², плац 
44 ара (око 4.000m²) са воћњаком, 
лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 м². Тел. 
064/45-65-919.

Продајем кућу са помоћним 
објектима (око 110 квадрата) 
воћњаком, баштом и пољопривредним 
земљиштем све укупно 5807 квадрата. 
Кућа је легализована, (дневни боравак, 
кухиња, две собе, остава, купатило 
са wc и поткровље), вода, струја и 
канализација. Има пољски wc и бунаре. 
Налази се на белоцркванском путу.Тел: 
069/290-69-53

Продајем кућу у Југ Богдана, 
електрични шпорет, плински решо, 
кухињске елементе, шиваћу машину, 
дечији креветацм дрвени регал. Тел. 
064/186-52-44.

Купујем кућу или једнособан стан. 
Тел. 060/16-32-372.

Продајем кућу, изузетно повољно, 
ул. Кајмакчеланска 25, 10 мин. До 
центра. Стамбени део 77 m², плац 428 
m², комплетна инфраструктура. За 
становање и адаптацију. 11.000 еура. 

Тел. 062/157-65-80, звати од 18 до 20 
часова.

Продајем кућу у Белој Цркви, 
249m2 и 10 ара плаца, на лепој локацији. 
Могућност разних комбинација, телефон 
062-28-55-27

Купујем два ланца 
пољопривредног земљишта у КО Вршац 
за вечито. Понуду слати на телефоне 
013/28-39-237 и 064/451-24-75.

Продајем куће у Ритишеву на 
парцели 12а и 23м², куће су ограђена 
са помоћним објектима и економским 
двориштем и великом баштом. Тел.. 
064/133-5159

Продајем кућу 150 м² на плацу 9 
ари, ужи центар Вршца, близу поште. 
Тел. 064/121-62-62.

На продају кућа са сутереном ул. 
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) 
Повољно. Тел. 069/869-60-13

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна 
страна погодно за  воће, виноград и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-
210.

Продајем 60 ари на  брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и 
воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-12-10 

3.000,00. тел. 060/740-12-10.
Продајем хармонику, 

мотор томосм, сто и столице, 
огледало са ормарићима 
за купатило, туш кабину, 
хармоника врата, витафон и 
решо на плин. Тел. 065/803-16-
06.

Продајем шалоне 140х140, 
шалони 220х140, прозор са 
вакум стаклом 60х60, прозор 
80х60 са шалоном, тучану каду 
90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин 
м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

Продајем оградицу за бебе, 
сто трпезаријски са 6 столица, 
две фотеље, врата дрвена и 
решо плински са 3 рингле. Тел. 
013/833-806, 064/957-70-76 и 
066/570-40-00

Продајем фотељу, лежај, 
шиваћу машину, дрвени регал, 
плински решо, електрични 
шпорет комбиновани и 
кухињске елементе. Тел. 
064/186-52-44. 

Купујем половну , исправну 
мешалицу за бетон. Тел. 
013/401-210 и 060/74-01-210.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
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 аутомобил ЛАДА 
110, 1500 кубика, 2003. годиште, 
прешла 109. 000 км. Први 
власник, могућ договор. Тел. 
064/819-9260

На продају југо корал60. Цена 
по договору. Тел. 060/555-15-67.

Продајем“Тојоту“ црвене 
боје, кућу у Улици Југ Богдана 
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“. 
Повољно. Тел. 28-32-536.

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.Тел: 2891-209

На продају Југо 55. Тел: 
063/844-8994

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.

Продајем  мопед орион-
гизмо електроник 49 цм3 у 
возном стању трајно регистрован, 
потребна замена карика! Цена 
100€. Тел. 064/163-01-18. 

Продајем JAWU TS 350 у 
деловима може да се поправи. 
Тел. 013/845-037.

Фијат Палио 1.6, караван, 
1999. г., бензин-гас, регистрован 
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.

Продајем скутер piaggio 
Hexagon 180m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене боје, 
аутоматски мењач, регистрован, 
мало прешао, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, 
аларм, церада, Хитно. Цена 
650€. Тел. 064/510-50-66.

Ланчија- ТЕМА, дизел, 
исправна у возном стању, 
није регистрована. Тел. 
060/74-012-10.

за магацин. Тел. 064/125-53-76.
Издајем двособан 

намештен стан у Београду, 
у близини болнице ВМА.Тел. 
062/403-127.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру, има 
централно грејање, интернет, 
кабловску. Тел. 060/350-30-60.

Издајем стан у Хемограду, 
50 м² комплетно намештен! 
Слободан од 15. априла. Цена 
100€  плус трошкови. Тел. 
064/823-93-13.

РАЗНО
Продајем нову бокс врећу 

за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње странбе велика 
појачања, дупло дно (фи 
35х1120 цм) Цена35€. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем пластични 
спојлер – дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
приколице и мању потрошњу 
горива. Цена 30€. Тел. 064/123-
17-56.

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку 
ауто куку (немачку) од аудиа 
100, са електроинсталацијом. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем два половна 
очувана лимена поклопца 
мотора „бубрега“ и предњи 
лимени блатобран од Piago 
vespe Px 200. Тел. 064/123-17-
56.

Продајем спаваћу собу 
„Бети“ и пећ на чврсто гориво, 
шамотна „Горење“. Тел. 805-
095.

Продајем “Самсунг“ колор 
телевизор исправан. Цена 30€. 
Тел 065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање 
цеви , за грађевинаре. Тел. 
837-631 и 064/280-58-62.

На продају ораси 
очишћени. Повољно. Тел. 
064/390-62-76.

Помагала бих у кућним 
пословима породици или 
старијој особи а може и чување 
деце. Тел. 061/67-101-77.

Продајем кауч, бицикл, 
хармонику, пећ на дрва, 
фрижидер, судоперу, писаћу 
машину, веш машину, ауто 
приколицу, зимске ауто гуме. 
Тел. 063/275-986. 

Ораси очишћени на продају 
поивољно. Тел. 064/390-62-76.

Усамљен девизни 
пензионер тражи слободну 
жену до 60 година ради 
упознавања и брака. Тел. 
064/330-70-27.

Продајем телевизор 
Самсунг, у исправном стању, 
цена по договору. Телефон 065-
57-15-014.

Продајем бојлер 10 л, 
фриз стојећи, веш машину, 
тепихе, бицикле, кауч, Симпо 
гарнитуру, врата  унутрашња, 
дечји џип, бебифон, пеглу за 
косу.  Тел. 065/80-31-606.

Продајем изузетно добро 
очуван дечји креветац „беби 
макс“ за дете до 6 год. са 
душеком, кључ и упутство за 
демонтажу и монтажу истог, 
мањи орман за књиге дим. 
130х90х42 цм и пластично буре 
од 120 л.Тел 806-527.

Продајем велике фикусе. 
Тел. 833-478.На продају два 
хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази 
близу карауле. Тел. 065/88-37-
420.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
и 013/401-210.

На продају спратна кућа  са 
свом инфраструктуром шири део 
центра. Може замена или договор. 
Тел. 064/280-58-81.

Продајем двособни ста 51,5 
м² у Вршцу, приземни са нуз 
просторијама и гаражом, укљижен 
без дугова. Улица Првомајска 43/1 
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-
76 и 066/570-40-00

Продајем кућу од 53м² са 
помоћним објектима 121м², 
плин, струја, клима, вода, 
канализација. Тел. 064/007-86-
68

Продајем једнособни стан 
у центру површине 35 m² (соба, 
кухиња, купатило, тераса) 
Хитно. Тел. 064/23-55-436. 

Купујем стан од 60 до 70 м², 
предност Војнички трг. Тел. 060/020-
11-74.

Продајем плац на  мору 
Сушћепан код Игала. Тел. 063/257-
823.

Продајем кућу у ужем центру 
града, у Улици Гаврила Принципа. 
Тел. 063/308-355. 

Продајем кућу, изузетно 
повољно, 11.000€Кајмакчаланска 
25, 10 мин. Од центра. Стамбени 
део 77м², плац 438 м², комплетна 
инфраструктура. Одмах усељива 
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80 
звати од 18 до 20 часова. 

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Ексклузивни локал у 
строгом центру Вршца, 97m2, на 
првом спрату изнад Рајфајзен 
банке, Дворска 3. Нов, подно 
грејање, гранитна керамика, 
армстронг плоче, клима, 
телефони. Идеалан за агенције, 
бирое, ординације. Контакт 063 
68 40 40. 

Издајем дворишну 
гарсоњеру за ђаке и студенте у 
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.

Издајем стан у Хемограду, 
50 m², комплетно намештен. 
Слободан од 1. октобра. Цена 
100€ плус трошкови. Тел. 
064/823-93-13.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са посебним 
комуналијама и издајем собу за 
ученице са употребом кухиње 
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и 

834-065.
Издајем дворишну 

намештену гарсоњеру, грејање 
на плин, одвојен сат за плин 
и струју, кабловска, интернет. 
Центар, Иве Милутиновића 20. 
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-
995.

Издајем комплет 
намештену кућу 70 m2, са нус 
просторијама, и великом 
баштом на дужи период. Кућа 
се налази у селу Потпорањ Тел. 
060/0825-724. 

Издајем једнособан 
намештен стан на 
Омладинскком тргу, слободан 
од 1. новембра. Тел. 063/42-00-
17.

Издајем једнособан 
намештен стан, дворишни и све 
засебно, комуналије засебно. 
Тел. 805-192 и 060/580-51-92.

Издајем једнособан 
намештен стан у Борчи, 
одлична локација студентима 
из Вршца. Повољно и коректно. 
Тел. 063/890-98-96.

Издаје се празнане 
намештена  кућа од 120 m² 
са великим двориштем, 
гаражом за ауто на углу улице 
Копаоничке и Цетињске. Тел. 
060/843-51-37 и 069/333-60-30.

Потребна кућа за 
становање  жени са двоје деце 
у Пландишту или у околини, 
за чување и одржавање. Тел. 
062/872-72-04

Жени са двоје деце  
потребна кућа за становање, 
чување и одржавање, у 
Маргити. Тел. 062/872-72-04.

Издајем намештену 
гарсоњеру за самца или самицу. 
Гарсоњера је прелепа а цена 
повољна. Тел. 064/35-12-026.

Издајем намештену 
гарсоњеру за самца или самицу. 
Гарсоњера је прелепа, а цена 
врло повољна. Тел.064/35-12-
026.

Нов лоkал за издавање 
у ул. Жара Зрењанина бр. 77. 
П=33m²са санитарним чвором, 
велиим ал. Излогом и металном 
роло решетом(заштита). Цена 
150€. Тел. 064/123-17-56.

Издајем трособан стан, 
полунамештен, слободан Тел. 
061/117-51-92.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 
064/5152-245.

Издајем пословни простор 
у ул. 2.октобра у Вршцу, погодно 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.

Продаје се локал 
површине 30 м2 у улици 
Немањина 3. Информације на 
телефон: 013/805 117. 
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Предмет отуђења су моторна возила, 
прецизирана у Табели расходованих 
моторних возила (у даљем тексту: 
Табела).

Табела садржи ближу идентификацију 
моторних возила,почетну цену истих и 
др. напомене и иста је саставни део овог 
огласа. 

Процена вредности предмета продаје, 
извршена је од стране Компаније „Дунав 
осигурање“ а.д.о. дирекције Панчево, 
записником о попису и процени 
покретних ствари.

Продаја предметних возила врши се 
прикупљањем затворених писмених 
понуда.

Право учешћа на јавном надметању, 
имају домаћа и страна правна и 
физичка лица. Физичка лица су у 
обавези да у прилогу понуде, доставе 
копију важеће личне карте, а правна 
лица и предузетници, одговарајућу 
документацију о регистрацији правног 
лица, односно предузетника:

-извод о упису у регистар АПР-а, 
односно у др. одговарајући регистар, 
нестарији од 6 (шест)месеци од дана 
објављивања огласа, 

-уговор о отварању и вођењу рачуна 
код банке;

Покретне ствари на јавном надметању 
купују се у виђеном стању, исте су 
расходоване од стране Продавца, који 
не гарантује за исправност истих.

Заинтересована лица могу разгледати 
предмет продаје сваког радног дана, у 
времену од  08:00 – 14:00 часова, почев 
од наредног дана од дана објављивања 
огласа, уз претходну најаву на тел: 
060/8435015. Контакт особа: Драган 
Дивљаковић.

Уговор о купопродаји, биће закључен 
са понуђачем који понуди највишу цену, 
а која мора бити већа од почетне цене. 
Уколико више понуђача понуди исту 
цену, уз прихватање осталих услова 
из огласа, продавац задржава право 
избора најповољнијег понуђача.

Трошкови који настану у вези са 
закључењем и реализацијом Уговора 
о купопродаји моторног возила, порез 
на пренос апсолутних права, као и др. 
трошкови који се односе на пренос 
власништва на возилу, падају на терет 
купца.  

Понуде се достављају непосредно или 
препорученом поштом, у затвореној 
коверти на адресу, ул. Стевана Немање 

бр. 26, Вршац, канцеларија бр.18 – 
Писарница Предузећа, са назнаком: 
„Понуда на оглас за купопродају 
моторног возила бр. _________ - не 
отварати“.  

На полеђини коверте или кутије 
понуђач наводи своју адресу, телефон и 
одговорно лице.

Благовременим се сматрају само 
понуде које Предузећу стигну најкасније 
до 13.04.2018.године, до 15:00 часова, 
без обзира на начин како су послате.

Отварање понуда обавиће се јавно, 
дана 18.04.2018.године у 11:00 часова, 
у просторијама Предузећа у Вршцу, ул. 
СтеванаНемање бр. 26, у Свечаној сали.

Овлашћени представник понуђача, 
има право да приликом отварања 

понуда,  изврши  увид у податке из 
понуде који се уносе у записник о 
отварању понуда, као и да изнесе све 
евентуалне примедбе на поступак 
отварања понуда.

Избор најповољније понуде извршиће 
се у року од 3 (три) дана од дана јавног 
отварања понуда, о чему ће понуђачи 
бити обавештени писаним путем.

Уговор са изабраним понуђачем, 
закључиће се у року од  10 (десет) дана 
од дана избора најповољнијег понуђача.

Оглас ће бити објављен дана 
30.03.2018.године, у недељним 
листовима „Вршачка кула“, „Вршачке 
вести“, „Вечерње новости“, као и на 
званичном сајту Предузећа 

http://www.oktobar.co.rs/.

Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила,именована Одлуком надзорног одбора ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР, 
ВРШАЦ, бр. 01-6-6/2018-2 од 05.03.2018.године, на основу ст. 1. наведене Одлуке, члана 49. ст. 1. тачка 12. Статута предузећа, 
бр.01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.године, као и чланова 26. и 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“
бр. 72/2011, 88/2013…113/2017), објављује

О Г Л А С
О ПРОДАЈИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
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odit kod ABC Srbija
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www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

С пролећа год. 1809. основао се у смислу II. 
зак. чланка мађарског сабора „ландвер“, „ради 
одржавања унутарње државне сигурности“. 
Пошто је на немачкој страни већ од првог 
турског рата постојала „Милиц“-а, нов ландвер 
лако се организовао. 11. јуна 1809. положио 
је ландвер заклетву вредности. У њему беше 
најпре 4, затим 5 компанија пешадије и један 
ескадрон коњице, из којих се доцније формисао 
један батаљон на прилику ландвера слоб. 
краљевских вароши. На челу му беше кнез 
Корман у реду мајора, а  имађаше засебан 
„штаб“. Ова трупа имала је и своју нарочиту 
капелу (банду). Укупно беше 1200 момака, који 
имађаху прописану униформу, али не беху 
обвезани носити је. Први капетани зваху се: 
Константин Спајић, Јосиф Терек, Антон Печвари 
и  Антон  Хелепарт, I ритмајстер ескадрона беше 
Петар Биберлија, II. Фрања Гребер 1). Године 
1848. претворен је ландвер у народну гарду.

Последње године ове деценије знамените 
су још и с тога, што је онда тадашњи камерални 
управитељ Кланицајн покушавао да одомаћи 
у овом крају памук и маслиново дрво. О 
производњи памука још се по гдешто и знаде, 
но о маслиновом дрвету незнамо баш ништа, 
толико је пак констатовано, да су климатичке 
и земљишне прилике овога краја подесне 
култури оних биљака.

Године 1810. поплавили су такозваним црним 
банкама и Мађарску и аустријске земље. Скоро 
сваки надничар имао је при себи по једну и 
више стотина те врсте новца, пошто је жетелац  
плаћан са 12 до 15 фор. Када је априла идуће 
године сведена вредност тих банака на пети 
део, те се тако за 100 фор. добило 20 ф. W.W. 
(бечке вредности, „шајна“), трговина је овде као 
и на многим местима јако пострадала. Неки те 
неки трговац пропао је такорећи обноћ 2).

 9. јула год. 1811. беснио је ужасно хладни 
ветар измешан с кишом, те се онда у пољу 
смрзла жена општинског говедара и скапало је 
од зиме 11 глава говеда. Те године родило је до 
душе мало вина, али је било надалеко чувено, 
већ идуће 1812. год. по 40 до 60 фор. „шајна“, 
дочим се ново вино оне године најпре по 10 а 
после чак и по 4 фор. аков продавало. 3).

 О напредовању винске културе у Вршцу за 
оно време најбоље сведоче искази о десетку. 

Године 1806. износио је  десетак: 12.276 фор. 15 
х, 1807. : 15.818 ф –н.;  1810. и 1811 пак годишње 
: 24967 ф. 58 4/8 н. Укупно дакле: 109.429ф. 43 н. 
Десетак у зрну ових година износио је  напротив 
свега 30.762 г

Фор. 52 7/8 н. 4). -1811. беше у Вршцу 387 
казана за пециво ракије, од којих је било 259 
немачких, а 138 српских 5). Но овде нам ваља 
приметити, да се онда пекло врло много ракије 
од шљива и од бресака, а не само од комине 
и киселице. Да је онда и пчеларство у цвету 
било, види се из тога, што је год 1809. пописано 
1113 кошница и 508 ројева. 6). Простор Вршца 
обухватао је  год. 1811. 33.422 ланаца и 285 
хвати (рачунајући ланац по 1600 хвати). 

3. јулија 1812. у 11 сати пре подне букне 
пожар у кући Лоренца Ваца у Пиварској (сада 
Тамишградској) улици Услед велике суше и 
жестоког ветра, поред све помоћи, изгорело је 
за један сахат 56 домова са 40 подбочних здања. 
54 породице и 16 укућана, који су се понајвише 
бавили по пољима и виноградима, изгубише 
све своје имање. 7)

Године 1813. скапало је од муве голубачке у 
Вршцу и околини 500 глава говеда 8).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (115)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Списи о „ландверу“
2)  Chr. Beumann´sche Aufyeichnungen, стр. 22
3) Ibidem
4) Концерт међу „Diverse Akten“ од год. 1811.

5) Економска седница од 14. децембра 1811.
6) Економска седница од 20. децембра 1809.
7) Економска седница од 21.октобра 1812.
8) Természettudimányi közlöny XVI.(1884.)стр.9

XVI. ОДЕЉАК
1804-1817.

ВРШАЦ ПРИВИЛЕГИСАНИ КОМУНИТЕТ
Вршац се заузима и добија  права једне слободне и краљеве вароши. - Спајић у Бечу. – Распре са 

Комором. – Фрања II. потписује у Вршцу правицу, по којој ово место постаје условно слободна краљева 
варош. – Полет општине. – Нове невоље: пожар, олуја од 16. јулија 1816. – Црквене и школске вести. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 39, БРОЈ 696, 18. ЈУЛ 2014.

ХРАБРИ ГЕСТ ВРШАЧКОГ 
ПЛАНИНАРА

Вршачанин Ђорђе Гуга (1948), члан Планинарско-смучарског 
друштва „Вршачка кула“, заједно са још десет војвођанских 
планинара боравио је на масиву Пирин у Бугарској. Том приликом 
направио је прави спортски подвиг јер је током 10 дана, препешачио 
више од 100 километара са висинском разликом од преко 8000 
метара надморске висине.

Током слободног успона на врх Каменицу (2822 м), чланица 
војвођанске експедиције С. С. из Зрењанина се оклизнула и полетела 
у амбис. Она је била око 3 метра изнад Ђорђа Гуге, који је муњевито 
одреаговао тако што је подметнуо своје тело да прими ударац и 
ублажи пад несрећне планинарке. Након што је планинарка пала 
на Гугу, њих двоје су се заједно котрљали неколико метара по 
низбрдици, док Гуга коначно није успео да је задржи да не падне 
даље у амбис. 

- Имали смо невероватну срећу у несрећи, да је једини део 
стазе са шљунком био управо онај на који смо пали и по коме смо 
се котрљали. Свуда око нас су биле оштре стене. Колегиница и ја 
смо прошли са нагњеченим ребрима и модрицама по читавом телу, 
али ништа нисмо сломили. Заиста смо имали среће, јер да смо пали 
само који метар лево или десно, ударили бисмо на стене и онда би и 
наше повреде биле много озбиљније. Можда има неке симболике у 
томе, да се овај догађај одиграо баш на Видовдан 28. јуна - скромно 
је прокоментарисао свој хумани гест Ђорђе Гуга.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 39, БРОЈ 696, 18. ЈУЛ 2014.

СПОРТСКИ ВИКЕНД ЗА ДЕЦУ И 
ОДРАСЛЕ

Општина Вршац и Туристичка организација општине Вршац у 
сарадњи са Центром Миленијум у суботу

и недељу, 19. и 20. јула од 17 часова, на Вршачком језеру 
организују спортске активности за одрасле. Сви

заинтересовани моћи ће да проведу активан викенд на језеру уз 
фитнес и кросфит са тренером Миланом

Шалиначким. У петак, 18. суботу 19. и недељу 20. јула од 16 
часова на Вршачком језеру биће одржана „Језераоница“ - програм 
за децу. У „дечјој зони“ децу ће забављати аниматори који ће за 
њих  организовати разне штафетне игре, полигоне и друге забавне 
садржаје.

Програми за децу и спортске активности за одрасле биће 
организоване на Вршачком језеру сваког

викенда до краја августа. У организацији Уније студената 
општине Вршац, у оквиру програма “Вршачка

улична олимпијада“ на Вршачком језеру ће бити одржан турнир 
у одбојци на песку у понедељак, 21. и у уторак, 22. јула, као и 
такмичење у пливању у четвртак 24. јула. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Спустила се снежна 
завеса на још једну у 
низу успешних скијашких 
сезона спортског 
удружења скијаша „Snоw 
Теам“ из Вршца. Као 
и претходних година 
сумирају се утисци из 
сезоне која је остала иза 
нас. Осим многобројних 
одлазака на скијање, много 
тога је урађено на самој 
промоцији удружења, 
пуно посла унутар саме 
организације, потписано 
је неколико уговора 
о сарадњи с правним 
лицима и много других 
активности.

На самом почетку 
сезоне практикује се 
одлазак на наше најбоље 
скијалиште Копаоник, и 
то је лепа прилика да се 
провери опрема и ухвати 
залет пред посластицу 
која следи а то је одлазак 
на Алпе.

И ове зиме су чланови 
„Snоw Теам“ остали 
доследни Алпима, али за 
разлику од претходних 
сезона кад се јануара 
месеца одлазило у 
Француска скијалишта, 
овог пута избор је пао на 
Италију и њихово најбоље 
скијалиште Сестриере. У 
трећој недељи јануара, 
као резултат сарадње са 
удружењем љубитеља 
скијања СкиБус из 
Београда, пут Италије 
кренуло је 28 чланова 
нашег удружења. 
Сестриере је италијанско 
скијалиште у регији 
Пиемонте на самој граници 
с Француском. Легендарни 
индустријалац Ђовани 
Ањели је тридесетих 
година прошлог века 
на 2.035 м/нв ударио 
темеље првог плански 
грађеног скијалишта у 
Европи. Визија творца 
компаније ФИАТ успјешно 
је претворена у стварност 
јер Сестриере је данас 
једно од најпознатијих 
европских скијалишта, а 
круна свих напора биле су 
Зимске олимпијске игре 
одржане 2006. године.

Сестриере је смештено 
у једној од најбољих 
скијашких регија света 
Milky Way - Млечни пут (ит. 
Ла Viа Lаttеа), која обухвата 
шест међусобно повезаних 
скијалишта: Sauze d’Oulx, 
Claviere, Sansicario, Cesana 
у Италији и Montgenèvre 
у Француској. Регија Мilкy 
Wаy са висином скијалишта 

од 2.830 м/нв, гарантовала 
је снег изузетног 
квалитета, велико 
скијашко пространство 
које обухвата 400 км 
уређених ски стаза, добар 
провод и могућност да 
у току једног зимовања 
скијамо у две државе, 
Италији и Француској. За 
Сестриере се може рећи да 
је Француско скијалиште 
на италијански начин што 
представља савршен спој.

Оно што је најважније 
је време које нас је 
сјајно послужило, осим 
последњег дана боравка 
када је било лошије, 
сви остали дани су били 
перфектни, са пуно сунца 
без гужви на стазама. 
Смештај врло пристојан 

са више комфора него што 
је то случај у Француској. 
Сестриере је удаљен 
од Торина 90 км, што су 
неки искористили да 
присуствују утакмици 
фудбалског клуба Јувентус. 

Размишљајући о томе 
које скијалиште можемо 
да понудимо љубитељима 
нашег удружења који 
на скијање и зимовање 
иду породично, а да је 
релативно близу и лако за 
организацију око одласка, 
избор је пао на Банско. 
Банско представља 
најперспективнији ски 
центар на Балкану са 
фантастичним условима за 
скијање. Популарност овог 
ски центра нагло је скочила 
у последњих неколико 
година, захваљујући 
модернизацији скијалишта 
и инфраструктуре. За 
време државног празника 
Дана државности, 
Сретење, направили смо и 
понудили четвородневни 
празнични аранжман у 
овом ски центру. Банско се 
показао као пун погодак и 

далеко је превазишао наша 
очекивања. Пут Банског из 
Вршца и околине у нашој 
организацији кренуло 
је укупно 108 особа. 
Изузетно смо поносни 
због оволиког броја људи 
који су пошли са нама а још 
више нас радује да је што 
се тиче организације све 
прошло у најбољем реду, с 
обзиром на то да је одлазак 
у Банско био комплетно у 
самосталној организацији 
нашег удружења.

Љубазни домаћини 
потрудили су се да нам 
буде изузетно пријатно и 
удобно. Град је понудио 
интензиван ноћни живот 
са мноштвом садржаја, 
модерних клубова, 
дискотека, барова и 

традиционалних механа. 
Време је било идеално за 
скијање са пуно сунца и 
снега. У годинама које су 
иза нас обишли смо велики 
број ски центара и можемо 
са сигурношћу рећи да 
Банско представља ски 
центар који нуди најбољи 
однос цене и квалитета. 
Оно што је засметало 
биле су велике гужве 
око гондоле али смо 
нашли начина да и то 
превазиђемо.

Банско је био једна 
успешна мисија у 
организацији нашег 
удружења и планирамо да 
одлазак у овај ски центар 
на скијање и зимовање 
постане традиција у 
сезонама које следе.

Олимпијска лепотица 
Јахорина некако је увек 
ту за нас у марту месецу, 
чланови нашег удружења, 
искористили су последње 
дане са снегом у марту 
да проведу продужени 
викенд на нашој љубимици 
којој се увек радо 
враћамо. Јахорина је ове 

сезоне доживела велике 
промене и озбиљна 
улагања у инфраструктуру, 
најозбиљнија још од 1983. 
године пред Олимпијаду. 
Из тог разлога и не чуди да 
им је ова сезона рекордна 
по броју посета. Током 
треће недеље марта 
на Јахорини је одржан 
зимски ЕXИТ фестивал који 
је добио симболично име 
Фестивал 84 као успомена 
на Зимске олимпијске 
игре. Одлазак на Јахорину 
не би био потпун да се 
не обиђе Сарајево и 
Башчаршија. Оно што би 
још напоменули је да смо 
део трошкова превоза 
обезбедили од средстава 
удружења и то је била 
награда за наше чланове 

који су препознали наш 
труд и рад и трудићемо 
се да и у наредним ски 
авантурама идемо у том 
правцу.

Брезовица, ски центар 
на самом југу Србије 
отвара нове могућности. 
Наши чланови су стигли и 
до овог ски центра који се 
налази на северозападној 
страни планине Шаре. 
Жичаре су застареле 
за данашње стандарде, 
објекти не баш најновији, 
али све је то пристојно 
и суштински Брезовица 
функционише нормално. 
По речима наших чланова 
који су боравили овде ова 
планина је измишљена за 
фри рајд односно скијање 
ван уређених стаза. У 
данашње време људе 
брине безбедност, али у 
реалности на Брезовици 
нема никаквих проблема 
и нема разлога за бригу. 
Госте на планини чине 
Срби, Македонци и 
Албанци. Сви су ту због 
исте ствари, љубави према 
скијању и љубави према 

природи.
Вредно помена је да 

су се обележја удружења 
„Snоw Tеам“ видела и у 
ски центрима Сент Мориц 
(Швајцарска) и Инсбрук 
(Аустрија) где су наши 
чланови појединачно 
боравили и искористили 
прилику да се бар на један 
дан провозају стазама 
ових светски познатих 
скијалишта.

Као удружење идемо 
у правцу да градимо 
дугорочну причу, да 
представимо овај здрав 
и леп вид рекреације што 
већем броју особа око нас. 
Поносни смо што смо ове 
сезоне окупили укупно 
преко 150 особа које су 
нас пратиле у зимским 

авантурама. Трудимо се 
да нашим члановима, 
поготово онима којима 
је први пут да стају на 
скије, приликом одласка 
на скијање да обезбедимо 
опрему и што је врло важно 
ски инструктора који ће 
им помоћи да савладају 
прве кораке на снегу. 
Сваке сезоне израђујемо 
по неки одевни предмет са 
обележјима удружења за 
наше чланове и по томе смо 
постали препознатљиви.

Нашим члановима 
обезбедили смо значајне 
попусте при куповини 
спортске опреме у 
мрежи продавница 
Беоспорт и Интерспорт. 
Такође, обезбедили смо 
значајне попусте и до 
50% на смештај у преко 
50 планинских објеката на 
територији Србије и БиХ. 
Овим путем вас и позивамо 
да нам се придружите у 
некој од наредних зимских 
авантура и постане 
чланови удружења „Snow 
Team“ из Вршцa.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА “SNOW TEAM” У СЕЗОНИ 2017/2018.

ПОСТАНИТЕ ЗИМСКИ АВАНТУРИСТИ
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ФУТСАЛ ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ

ПОРАЗ ФОРУМА У БЕОГРАДУ У 17. КОЛУ
ЕКОНОМИСТ - ФОРУМ 3:1 (2:0)

Економист - Форум     3 : 1
Пожаревац - Ивањица       3 : 4
Врање - Винтер спорт      0 : 0
Металац К.- Сопот     3 : 6
Викинг – Српска     1 : 5
Пут-инжењеринг – САС  одложено

1.Ивањица  17     12  1  4  37
2.Винтер спорт  17     11  1  5  34
3.Врање   17      9  4  4  31
4.Сопот   17      9  2  6  29
5.Економист  17      9  0  8  27
6.Пожаревац  17      8  2  7  26
7.Српска  17      8  2  7  26
8.САС   16      8  1  7  25
9.Металац Колорадо 17      7  3  7  24
10.Форум  17      7  2  8  23
11.Пут-инжењеринг  16      2  2  12   8
12.Викинг  17      1  0  16   3

ОДБОЈКА
ПОРАЗ ВРШЧАНА У НЕИЗВЕСНОЈ ЗАВРШНИЦИ

БАНАТ - ДУБОЧИЦА 2:3 (22:25, 27:25, 11:25, 25:18, 9:15)
Одбојкаши Баната поражени су у узбудљивом мечу 

против Лесковчана, али нису битније покварили пласман на 
табели јер су се победама на гостујућим паркетима учврстили 
у средини табеле.

ПРВА Б ЛИГА 20. КОЛО
Банат - Дубочица   2 : 3
Нови Сад - Лозница   1 : 3
Бечеј - ФАП Ливница   3 : 0
Ужице - Борац    3 : 2
Топлички Витезови - Тимок  1 : 3
Срем Итон - Баваниште   3 : 0 

1.Лозница  20  19  1  56
2.Нови Сад  20  16  4  46
3.Ужице   20  15  5  45
4.Дубочица  20  14  6  39
5.Тимок   20  10  10  30
6.Борац   20  10  10  28
7.Банат   20  9  11  30
8.Баваниште  20  8  12  28
9.Срем Итон  20  7  13  20
10.Бечеј   20  6  14  19
11.Т. Витезови  20  6  14  19
12.ФАП Ливница  20  0  20   0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА (Ж) “ЈУГ” 12. КОЛО

БАНАТ СЛАВИО У ВРШАЧКОМ ДЕРБИЈУ
ВРШАЦ - БАНАТ 1:3 (22:25, 20:25, 25:20, 21:25)

Одбојкашице Баната победиле су Вршац у локалном 
дербију и задржале велике шансе да се пласирају у 
виши ранг такмичења, Другу лигу север.

Вршац - Банат    1 : 3
Крајишник – Житиште   2 : 3
Дунав - Клек Србијашуме 2   2 : 3
Жабаљ Волеј  - Херцеговина   0 : 3

1.Клек Србијашуме 2  12  10  2  29
2.Банат   12  10  2  28
3.Дунав  12  9  3  28
4.Вршац  12  7  5  22
5.Житиште  12  7  5  20
6.Херцеговина  12  3  9  10
7.Крајишник  12  2  10   7
8.Жабаљ Волеј  12  0  12   0

РУКОМЕТ

АПАТИНЦИ ПРЕЈАКИ ЗА ВРШЧАНЕ
МЛАДОСТ - АПАТИН 23:29 (10:16)

Младост (В)- Апатин  23 : 29
Срем СМ - Банатски Карловац 24 : 34
Херцеговина - Јабука  25 : 25
Лавови БП - Младост ТСК  26 : 24
Долово- Сивац 69  17 : 25
Црвена звезда    слободна

1.Лавови БП 13     11 0 2 22
2.Сивац 69 13     10 1 2 21
3.Јабука  13      9 1 3 19
4.Ц.звезда 12      7 0 5 14
5.Апатин 12      7 0 5 14
6.Младост ТСК 13      7 0 6 14
7.Херцеговина 12      6 1 5 13
8.Б.Карловац 13      4 1 8  9
9.Долово 12      3 2 7  8
10.Младост (В) 12      1 0 11  2
11.Срем СМ 13      1 0 12  2

Алибунар, судија: Предраг Јањуш 
(Панчево), стрелци: Ковачевић 8. и 88. 
и  Шобат у 75. минуту за Железничар, 
Бељин у 20. минуту за ОФК Вршац

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Катанић, Ђорђевић, 
Спасковски (од 90. Јовић), Савков (од 
46. Шалипуровић), Павловић, Шобат, 
Ковачевић, Целић, Руњаић, Трипковић, 
Станојковић (од 80. Агић).

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, 
Лекић, Бељин, Радосављев, Војводић, 
Белић, В. Благојевић (од 82. Ранков), 
Барић, Тошић (од 56. Михајловић), Балан 
(од 71. Крачуњел). 

Панчевачки српсколигаш Железничар 
освајач је овогодишњег Купа Јужног Баната 
после победе у узбудљивом, и до последњих 
минута, неизвесном финалу са Вршчанима. 
Изабраници тренера Горана Мрђе 
заслужено су славили головима спретних 
Ковачевића и Шобата. Тренер Вршчана 
Ненад Мијаиловић није разочаран јер је 
његова екипа била борбена и пожртвована 
током читавог меча.

- Панчевци имају изузетно квалитетне 
појединце који су индивидуалним 
потезима решили меч. Мислим да смо били 

равноправан противник и да не би било 
незаслужено да смо ми славили. Недостаје 
нам искуство играња утакмица са овако 
квалитетним противницима и то су елементи 
који су одлучили у овогодишњем финалу. 
За нас много већи значај има наредна 
првенствена утакмица против Пролетера из 

Банатског Карловца у којој ћемо наступити 
у комплетном саставу, рекао је Мијаиловић.

Меч ОФК Вршац - Пролетер игра се у 
суботу на Градском стадиону са почетком 
у 15:30 часова. Вршчани имају пет бодова 
предности испред другпласиране Кикинде 
и трећепласиране Козаре.

ФИНАЛЕ КУПА ЈУЖНОГ БАНАТА ОДИГРАНО У АЛИБУНАРУ

ПАНЧЕВЦИ НА ИСКУСТВО
ЖЕЛЕЗНИЧАР - ОФК ВРШАЦ 3:1 (1:1)

ФУД БА Л

С ТО Н И  Т Е Н И С

Јуниорска репрезентација 
Србије за коју игра наша 
стонотенисерка Тијана Јокић 
освојила је ИТТФ турнир у 
Тунису.

Тијана наставља са низом 
успеха  на међународним 
такмичењима,она је у 
екипној конкуренцији  са 
саиграчицом Сабином 
Шурјан донела златну медаљу 
и прво место за Србију.

Тијана је на овом турниру 
освојила и треће место у 
појединачној конкуренцији 
,јер јој је финале измакло у 
драматичном мечу у седам 
сетова против Хрватице 

ВЕЛИКИ УСПЕХ ТИЈАНЕ  ЈОКИЋ У ТУНИСУ

Вршчани су победом у Сплиту, у 
последњем колу регуларног дела сезоне АБА 
2 лиге, освојили треће место и у полуфиналу 
завршног турнира у Чачку састаће се 
Приморском из Копра. Занимљиво је да 
су се Вршчани са Копранима састали и на 
квалификационом турниру у Лакташима за 
пласман у АБА 2 лигу, а у Чачку ће се борити 
за пласман у финале квалификација за АБА 
1 лигу. Утисак о одличној сезони и сјајном 
резултату, који је мало ко очекивао од 
најмлађе екипе у лиги, покварила је повреда 
Милоша Савовићау првој четвртини меча 
у Сплиту, при закуцавању, када је доживео 
пад и тешку повреду подлактице. На 
тај начин ће Вршац у најважнијем мечу 
сезоне бити лишен помоћи свог капитена. 
Вршчани су после изједначене борбе у 
првом полувремену, у трећој четвртини 
стекли предност којом су трасирали пут ка 
победи, коју су у узбудљивој и неизвесној 
завршнициуспели да сачувају. Тренер Горан 
Топић презадовољан је због изванредног 
резултата који је тим остварио ове сезоне.

-Сви смо још увек под утиском повреде 
капитена Савовића. Уз њега смо и желимо 
му брз опоравак. Пласманом на завршни 
турнир Вршац је остварио сјајан резултат, 
који је од екипе из квалификација, при 

том најмлађе у лиги, мало ко очекивао у 
кошаркашкој јавности. Момци су показали 
да су у стању да померају границе и у Чачку 
је све могуће. Наше амбиције пласманом 
на завршни турнир нису исцрпене. Велику 
захвалност дугујемо нашим навијачима чија 
нам је подршка била ветар у леђа ка великом 

успеху, закључио је популарни Топа.
Завршни турнир у Чачку игра се у уторак 

и среду, 3. и 4. априла. У првом полуфиналу у 
уторак од 18 часова састају се Приморска и 
Вршац а у другом, од 20:30 часова домаћин 
турнира Борац игра против Крке из Новог 
Места. 

ПОБЕДОМ У СПЛИТУ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ВРШАЦ ОСВОЈИО ТРЕЋЕ МЕСТО У АБА 2 ЛИГИ

ЗА ВЕЛИКО ФИНАЛЕ ПРОТИВ ПРИМОРСКЕ
СПЛИТ – ВРШАЦ 79:84 (15:18, 24:22, 17:25, 23:19)

КО Ш А Р К А

Диригент игре Вршца: Мирослав Пашајлић
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