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РЕГИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ “АУТИЗАМ ЈУЖНИ БАНАТ” ОРГАНИЗОВАЛО ТРИБИНУ

“ЖИВОТ ЈЕ БИТАН”

САОПШТЕЊЕ ФОРУМА ЖЕНА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ ВРШАЦ ПОВОДОМ 8. МАРТА

РЕВОЛУЦИЈА ЈЕ
НЕПРЕСТАНА
Данас обележавамо 8. март јер је у Србији
женска већина још увек у ствари мањина.
Обележавамо 8. март јер се љубав и срећа
никоме не могу гарантовати, али слободе и
права – могу свакоме.
Дан жена има једноставну поруку: гарантује
да је свако законом способан да одлучује о себи,
да има иста права и слободе, било да је жена или
мушкарац.
Осми март није само дан цвећа и чоколада,
љубави и пажње, то је пре свега цивилизацијски
искорак у еманципацији жена и подсећање
на неке од тековина вишедеценијске борбе за
равноправност.
Драге суграђанке, не заборавите да ми
данас стојимо на раменима Кларе Цеткин, Розе
Луксембург, Драге Дејановић, Милице и Анке
Нинковић, Наталије Обреновић, Драге Љочић,
Надежде Петровић, Љубице Луковић, Делфе
Иванић...
Обавеза наше генерације жена јесте да и
даље чинимо да Србија буде боље место за
равноправан живот наших ћерки и синова.
У то име – срећан вам 8. март!
Форум жена ДС Вршац

Регионално
удружење
“Аутизам
Јужни
Банат”
организовало је трибину под
називом “Живот је битан”, у Дому
ученика у Вршцу. Тема трибине
била је аутизам, иновације и
увођење нових модела везаних
за област социјалне заштите
особа са аутизмом и њиховог
положаја у локалној социјалној
заједници.
Да
Град Вршац брине
о поменутој популацији и
да је спреман да прихвати
све
савремене
трендове
потврдилаје својим присуством
на трибини Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена
за област социјалне заштите.
Она је указала на значај овог и
сличних едукативних скупова.
-Овакве
трибине
и
предавања
су
изузетно
значајни првенствено
за
размену искустава из праксе,
али и за упознавање са новим
моделима
и
прихватање
добрих и иновативних примера
социјалних услуга, каже чланица
Већа Николић.
На трибини под називом
“Живот је битан” представљени
су управо примери добре
праксе, као и савремени модели
социјалне заштите и инклузије
које
подржава
Регионално
удружење
“Аутизам
Јужни
Банат”.
Коментаришући презентацију
на трибини у овдашњем Дому
ученика, Николићева је истакла
да се сви презентовани модели
могу применити у Вршцу и
додала:
-На тај начин бисмо у нашем
граду на виши ниво подигли
степен укључености особа са

Татјана Николић, чланица Градског већа за социјалну заштиту
инвелидитетом и задовољења
њихових потреба. А, то и јесте
приоритет и један од примарних
циљева Града Вршца када је реч
о социјаној заштити.
Николићева је најавила да ће

градска власт наставити да ради
на побољшању услова живота
особа са инвалидитетом и
њиховог укључивања у локалну
социјалну заједницу.
Ј.Е.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

НАСТАВАК АКЦИЈЕ СУЗБИЈАЊА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

П р и п а д н и ц и
Министарства унутрашњих
послова у наставку акције
на сузбијању кривичних
дела
прања
новца,
финансијског криминала и
корупције, посебно везано
за злоупотребе службених
положаја
у
државним
органима, ухапсили су 47
особа и поднели кривичне
пријаве у редовном поступку
против
19
лица
због
постојања основа сумње да су
починили више коруптивних
кривичних дела, док се за две
особе трага.
Акција
„Плутон
2“
спороведена је у Београду,
Панчеву,
Новом
Саду,
Сремској
Митровици,
Сомбору,
Зрењанину,
Суботици,
Ваљеву,
Смедереву, Јагодини, Ужицу,
Крагујевцу, Краљеву, Нишу,
Лесковцу, Врању, Пироту,
Прокупљу и Новом Пазару,

а осумњичени се терете да
су од 2005. године до данас
извршили више кривичних
дела којима су буџетима
Републике Србије, Аутономне
покрајине
Војводине,
града Београда и другим
привредним субјектима и
физичким лицима нанели
штету од 1.896.090.232,00
динара, односно преко 17,5
милиона евра.
Ухапшени се сумњиче да
су починили кривична дела
пореска утаја, злоупотреба
положаја одговорног лица,
злоупотреба
овлашћења
у привреди, злоупотреба
службеног
положаја,
ненаменско
коришћење
буџетских
средстава,
проневера, фалсификовање
службене исправе, превара и
тешка крађа.
Међу
ухапшенима
су
бивши
руководилац
Одељења за прехрамбене

производе у Републичкој
дирекцији за робне резерве,
бивше одговорно лице Дома
здравља “Др. Милорад-Мика
Павловић” у Инђији, лекар,
грађевински
инспектори,
матичари, инвеститори и
бивша и садашња одговорна
лица више правних лица.
Извршењем
ових
кривичних дела оштећени
су буџет Републике Србије,
Републичка дирекција за
робне резерве, Републичка
дирекција за воде, Фонд
за капитална улагања АП
Војводине,
Покрајински
секретаријат за науку и
технолошки
развој
АП
Војводине, Клинички центар
Војводине,
Агенција
за
акредитацију здравствених
установа Србије, Национална
служба за запошљавање,
Буџет града Београда, ЈП
‘’Србија шуме’’, Дом здравља
‘’Др.
Милорад-Мика

Павловић’’,
Синдикална
организација
самосталног
синдиката ЈП ‘’Гас’’, АМСС
Гас-петрол, “, акционари АД

‘’Алфа Плам’’ из Врања, као
и више правних и физичких
лица.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА

ШЕСНАЕСТ ПАКЕТА ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПРОБЛЕМА

-Обезбеђено 126.000 евра за реконструкцију и завршетак стамбених објеката избеглица - Додељено шеснаест пакета
грађевинског материјала у појединачној вредности до 9.000 евра - Ове године очекује се изградња стамбене зграде са 20
станова за збрињавање избеглих лица Татјана Николић, чланица Градског већа
за социјалну заштиту, уручила је уговоре
о додели пакета грађевинског материјала
избеглим лицима који живе на територији
Града Вршца, како би решили своје стамбене
проблеме. Потписано је и уручено шеснаест
уговора за реконструкцију и завршне радове
на стамбеним објектима у којима живе избегле
породице.
-Укупан износ средстава је 126.000 евра,
а појединачне вредности уговора су до 9.000
евра, наглашава чланица Већа Николић.
Средства је обезбедила Светска банка,
односно Банка Савета Европе. Град Вршац
ће се трудити да води друштвено одговорну
политику, у сарадњи са Комесаријатом за
избеглице, као што смо то радили и до сада.
Последњих годину и по дана покушали смо
да конкуришемо на све конкурсе, расписане
преко нашег Комесаријата за избеглице, како
бисмо унапредили положај свих избеглих и
расељених лица. Вршац има спремне пројекте
за наредне конкурсе уколико их буде. За
ову годину планирана је и изградња једне
стамбене зграде са 20 станова за избегла лица.
У наредних петнаестак дана требало би да
стигне пакет грађевинског материјала тако да

РЕСОР СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОТВОРИО
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ОПРЕДЕЉЕНО 3,5
МИЛИОНА ДИНАРА
ЗА РАД УДРУЖЕЊА У
2017.
Град Вршац определио 3,5 милиона
динара за 2017. годину за област социјалне
заштите. У току је конкурс за предају
документације, а у наредних месеца дана
Комисија ће прегледати приспеле захтеве
и донети одлуку о расподели средстава.

Татјана Николић, чланица Градског већа, и Данило Јововић, бесплатна правна помоћ

ће избегле породице моћи да искористе прве
лепе дане и започну са радовима на својим
стамбеним објектима.
-Надамо се да ћемо добити средства
за још четири оваква пакета грађевинског
материјала, као и за још четири сеоске куће,
најавила је Николићева. Када је реч о изградњи
стамбене зграде са 20 станова, до маја би
требало да имамо прецизну информацијиу
о почетку радова. Искрено се надамо да ће

Избегла лица потписала уговоре за пакете грађевинског материјала

у току ове године почети изградња, јер је то
требало да крене још октобра прошле године,
али због застоја у раду Комесаријата није, а ми
на то нисмо могли да утичемо. Град Вршац је
обезбедио локацију и верујемо да ће током
ове године бити изграђена ова стамбена
зграда за 20 породица.
Николићева је подсетила да је Град Вршац,
у последњих годину дана, доделио 13 сеоских
кућа избеглим лицима, три куће за интерно
расељена лица са Косова, као и пет монтажних
стамбених објекта у Ужичкој улици. Пре осам
месеци избеглим лицима уручено је десет
пакета за економско оснаживање по 200.000
динара од чега је град Вршац донирао 10
посто као учешће. За сада, како је речено,
нема најава да ће сличних пакета бити и у овој
години.
Дипл. правник Данило Јововић, правни
саветник при Балканском центру за миграције
и хуманитарне активности, подсетио је да од
септембра прошле године пружа бесплатну
правну помоћ избеглим и интерно расељеним
лицима и домицилном становништву. Јововић
је сваког радног дана у својој канцеларији у
Градској кући.
Ј.Е.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ЗАЈЕДНО У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

FOTO: ЕВРШАЦ

СОЦИЈАЛИСТИ ПОДРЖАВАЈУ
АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА

Током прошле седмице Дарко
Гавриловић, в. д. повереника
Градског
одбора
Вршац
Социјалистичке партије Србије,
састао се са градоначелницом
Драганом Митровић, повереницом
Градског одбора Вршац Српске
напредне странке. Тема састанка
био је договор око заједничког
наступа вршачких социјалиста
и напредњака у предизборној
кампањи за избор председника
Републике Србије.
Чланови
вршачког
ГрО
Социјалистичке партије Србије
пружиће подршку кандидату за
председника Српске напредне
странке Александру Вучићу. То
је градоначелници Митровић
потврдио Дарко Гавриловић.
Након тога двоје повереника
договарали су се о даљим
заједничким корацима током
предизборне кампање који ће бити
дефинисани на наредним радним

33

Повереници СНС и СПС договорили заједнички наступ у предизборној трци
састанцима представника СНС и
СПС. Тако је практично започет
и озваничен заједничке наступ
у изборној трци за председника
Србије, заснован на безрезервној

подршци кандидатури лидера
Српске
напредне
странке
Александра Вучића.
Ј.Е

-Конкурс је расписан за прву половину
2017. године и на располагању је 1.719.000
динара, објашњава Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена за
социјалну заштиту. - Сва удружења
грађана која обављају здравствену,
хуманитарну и социјалну делатност могу
да се пријаве на овај конкурс. Прошлог
месеца усвојили смо нови Правилник за
доделу средстава који се може преузети
на порталу града. Ту су детаљно описани
сви услови конкурса. Сви пројекти, који
се прилажу, и сви захтеви са којима
конкуришу удружења морају да буду у
складу са Стратегијом социјалне заштите
Града Вршца и морају, пре свега, да
имају јавни интерес. То обухвата све
активности које унапређују положај
особа са инвалидитетом, активности које
су друштвено- хуманитарне и унапређују
статус наших грађана и чланова ових
удружења.
Према речима Николићеве, формирана
је Комисија која ће разматрати приспеле
захтеве и пројекте и донети одлуку о
расподели средстава.
Уз поменуте активности ресор за
социјалну заштиту, у сарадњи са градским
установама и институцијама, ради
на неколико пројеката. При крају су
припреме за отварање Клуба за старе у
насељеном месту Марковац.
-Мештани се у овом селу окупљају у
неадекватном простору тако да је град
издвојио средства да се просторије
приведу намени и да најстарији
житељи Марковца могу да их користе,
истиче Николићева. Клуб ће бити под
ингеренцијом Центра за социјални рад
који ће организовати активности за
окупљање и рад најстаријих мештана
овог села.
Клубови за старе активни су у неколико
насељених места на територији Града
Вршца: најстарији је у Гудурици, затим
у Избишту, у Шушари, а за који дан и у
Марковцу.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ЗБОГ ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА УДРУЖЕЊЕ “ПРЕПОРОД ЖИВОТА” ОД САДА И У ВРШЦУ

ВРАЋАЊЕ ПРВОГ ПРШЉЕНА АТЛАСА У
АНАТОМСКИ ПОЛОЖАЈ

Након
вишемесечних
презентација,
због
великог
интересовања Вршчана, Удружење
“Препород живота” отворило је
просторије у Вршцу, на Тргу Светог
Теодора 37/5 (пасаж код Канцоне).
Тако ће од сада сви заинтересовани
моћи да посете овај вршачки
огранак
београдског Удружењa
“Препород живота” свакодневно и
биће у прилици да провере положај
првог вратног пршљена Атласа. Ако
је он изашао из свог анатомског
положаја, што може бити узрок
разних
обољења,
атласолози
поменутог Удружења враћају га на
право место.
Први огранак намештања атласа
у Вршцу отворила је атласолог
Драгица Мунћан, руководилац у
“Препороду живота” у Београду.
-Веома
сам
задовољна
и
поносна због тога, а на овај корак
смо се одлучили због великог
интересовања
Вршчана,
каже
Драгица Мунћан. - Сматрам да је
веома важно да се људи на прави
начин упознају Хјуман ап (Human
Up) метод намештања атлас
пршљена. Своје богато искуство
стечено у Београду, желим да
пренесем Вршанима и помогнем им
да дођу пречицом до здравља.
Мунћанова подсећа да је
измештен Атлас, први вратни
пршљен, основни узрок бројних
обољења код већине људи.
Када Атлас није на идеалном
месту, кичмени стуб нема правилан
анатомски облик и положај и тада
почињу здравствени проблеми,
објашњава Мунћанова. Једини
метод његовог трајног и безбедног
намештања је Хјуман ап метод.
Осим Драгана Џајића, фудбалера
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НА ПЕСНИЧКОМ КОНКУРСУ СТАЛАЋ ГРАД ВЕЧНЕ ЉУБАВИ

ПЕСНИКИЊИ
НАЂИ БРАНКОВ
ПОВЕЉА
ЗА ПРВО МЕСТО
Песникиња и професоркасрпског језика

и књижевности Нађа Бранков награђена
је Повељом за 1. место на песничком
конкурсу Сталаћ - град вечне љубави,
расписаном под крилима
једног од
највећих подвига обнове средњовековних
градова - утврђења у Србији.
-У прегнуће реконструкције Сталаћа
(задужбине Светог кнеза Лазара) и
Мојсињске Свете горе, укључени су
сликари, вајари, музичари, песници из
Србије и дијаспоре, са свих континената
каже вршачка песникиња Бранков. - Част
ми је и задовољство што сам песмом,
Јеличино слово љубве, уградила свој камен
у овај национални пројекат немерљивог
значаја. Дубоко осећам и подржавам
овакве искораке у очувању традиције,
драгоцења и бесцења прошлости. Без
познавања своје историје, значајних
догађаја, светлих ликова, не можемо
обликовати ни своју сутрашњицу.

Хјуман ап метод намештања Атласа примењује се на све генерације
Црвене Звезде, песника Љубивоја
Ршумовића, глумице Светлане
Бојковић, певачице Биље Крстић
и глумца Бранка Милићевића
Коцкице, у Удружењу “Препород
живота” наместило је атлас око сто
педесет лекара, којима колеге нису
могле помоћи. Овим једноставним
и поузданим захватом постиже се
здравље без лечења. Драган Јовић,
познатији као теквондо тренер
Гале, један је од бројних који су

се придружили и наместили свој
атлас у овом удружењу, тик пред
Олимпијаду!
Од сада ће и Вршчани бити
много чешће у прилици да обаве
прегледе, провере положај Атласа
и, ако треба, врате га у правилан
анатомски положај.
Преглед је
бесплатан за све и може се заказати
позивом на број 065-3349603 или
060-0349603.
Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ СВИХ ИНВАЛИДА И ПЕНЗИОНЕРА ВРШЦА ОБЕЛЕЖИЛО ДАН ЖЕНА

ДАМАМА ЗА ПРАЗНИК

Удружење свих инвалида и пензионера
„Вршац“ приредило је дамама, својим
чланицама, пригодну свечаност и
поклонило цвеће, дарове за 8. март.
Прослава, драмски прикази, поезија,
музика, организована је у недељу, 5.
марта, у сали Месне заједнице „Паја
Јовановић“. Свечаности је присуствовала
Татјана Николић, чланица Градског већа
задужена за социјалну заштиту, која је
нагласила да ће Град Вршац наставити да
подржава активности оваквих удружења.
-Данас је наш дан за дружење и
желели смо да нашим дамама честитамо
њихов празник, 8. март, и обрадујемо
их пригодним поклонима, каже Винко

Турковић, председник Удружења свих
инвалида и пензионера „Вршац“
- Припремили смо им цикламе, живо
саксијско цвеће, а од њих зависи колико
ће им и трајати, онолико колико буду
пажљиве и колико га негују. Обрадовало
нас је што су се у великом броју одазвале
нашем позиву да дођу на прославу.
Удружење свих инвалида и пензионера
„Вршац“ једно је од најмлађих овдашњих
организација. Основано је априла прошле
године и сада има 196 чланова који
издвајају чланарину за рад Удружења.
-Задовољни смо јер се на сваком
дружењу појави још неколико нових
чланова, истиче председник Удружења.
Добили смо просторије, у Стеријиној
69, где су седишта неких политичких
странака, потребно је још само да се то
папиролошки среди.
Удружење организује путовања,
дружења. Недавно су били на
једнодневном излету у бањи Ждрело, код
Петровца на Млави. Чланови Удружења
радо се одазивају позиву за одлазак у
Паланку, на рибљу чорбу. Уз ова лепа
дружења, Удружење је организовало
акције набавке манирница и кућне хемије
по повољним ценама и уз одложено
плаћање.
Председник Турковић наглашава да
ће добијање простора за рад омогућити
више оваквих и сличних акција помоћи
члановима, инвалидима и пензионерима.
Ј.Е.

Песникиња сматра да је Средњи век
било доба витештва, мучеништва, мистике,
великих љубави и додаје да је овај
песнички конкурс инспирисан стварним
историјским догађајем, од пре шест
векова.
-Град Сталаћ је наша Верона, каже
Бранков. - Да је генијални Шекспир знао,
вероватно би уместо Ромеа и Јулије, описао
истиниту причу о љубави војводе Пријезде
и његове љубе Јелице. Дубоко очарана
магијом њеног лика, посвећености и
преданости супругу, одлуком да скоком
у Мораву сједини душу са његовом и у
вечном уснућу, саткала сам Јеличино слово
љубве. Јелица је, једном занавек, савила
гнездо у зенама свог љубљеног, он је њен
последњи и први витез, са њим почиње и
коначи све.Чашћу, поштењем, поносом (да
не љуби на срамоту турског султана), она
постаје идеал српске патријархалне жене
до конца одане брачном завету и мужу.
Заједничком смрћу, обесмртили су своју
Љубав! Верујем да ће наши Ромео и Јулија,
Војвода Пријезда и Јелица, васколиком
српству и шире, свим заљубљенима,
блистати као звезде водиље, као једина
истина и пут у вечни живот!
Песма Јеличино слово љубве Нађе
Бранков награђена је, у Мркоњић Граду,
књижевном наградом за најоригиналнију
љубавну песму поводом Дана љубави и
вина - Светог Трифуна.
Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ
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ЛЕНУЦА ЦАРАН, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ДОМУ ЗДРАВЉА ВРШАЦ, И ЧЛАН НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ У ДРУГОМ МАНДАТУ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 26, БРОЈ 480, 6. АПРИЛ 2001.

ВРШАЧКА ЛИКОВНА СЦЕНА У КОНКОРДИЈИ

Галеријски простор Конкордије поново је профункционисао
отварањем изложбе под називом “Савремена ликовна сцена”,
реализоване под покровитељством СО Вршац, која је означила
почетак богатог уметничког програма овог реномираног
културног центра.

Поставка садржи радове 15 вршачких уметника, који су,
по речима селектора Саве Степанова, историчара уметности,
оставили значајан траг у југословенској савременој уметности.
Током протекле деценије у нашем граду формирана је снажна
авангардна ликовна сцена, а Конкордија је прерасла у значајан
центар наше савремене уметности.
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 26, БРОЈ 482, 4. МАЈ 2001.

ФАБРИКА “УЧА” ВРАЋА СЕ У СВЕТ
После пет месеци од доласка Драгана Божића на кормило
“Уче” АД, недавно, вољом радника, изабраном на конкурсу за
директора, колективу не “цветају руже”, али начињени помаци
у односу на претходно време без излаза уливају оптимизам у
бољитак.
Додуше, он је недавно на Скупштини акционара предочио
потешкоће јасно нагласивши да ће 2001. и наредне две године
бити у знаку оздрављења колектива.

После 12 година прекида из овдашњих погона недавно је у
Енглеску отпремљено 10.000 комада војничких капа, вредних
25.000 немачких марака. Божић истиче да је реч о својеврсној
проби за наруџбу већих количина, али подсећа да би највећи
успех представљао повратак “Уче” пословима израде плавих
берета за Уједињене нације.
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 26, БРОЈ 483, 18. МАЈ 2001.

ШАМПИОНИ “БЕЛЕ КАПЉИЦЕ”

“Вршачки виногради” АД су један од најтрофејнијих
излагача на Пољопривредном сајму у Новом Саду
2001. године. Жири 68. Сајма доделио је винарима под
Брегом
велики
шампионски пехар
за
најуспешнију
производњу белих
вина. Истовремено,
овдашњи
прерађивачи “слатких
бобица” освојили
су 5 златних и исто
толико сребрних
медаља за квалитет
вина. Према речима Новака Радуловића, директора
РЈ “Подрумарство”,
најдрагоценије од укупно 11 освојених признања је
“зла-то” за квалитет “Ба-натског ризлинга” у анонимној
дегустацији стотинак вина са географским пореклом.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ПОШТОВАЊЕ, ЉУБАВ И ТОЛЕРАНЦИЈА ПРАВЕ СУ
И ЈЕДИНЕ ЖИВОТНЕ ВРЕДНОСТИ!

Ленуца Царан је медицинска
сестра.
У
вршачком
здравству је 33 године. У
све што у животу ради, од
професије до хуманитарног
ангажмана, труди се да
унесе позитивну енергију,
поштовање, емпатију, љубав
и толеранцију, као једине и
праве животне вредности.
Ленуца је велики допринос
дала
раду
Националног
савета румунске националне
мањине у коме је већ други
мандат. Успела је у жељи да
своја познанства и искуство у
хуманитарном раду пренесе
на ширу заједницу у циљу
опште добробити. Стигла
је и до високе политике,
евро
парламентараца,
букурештанског „молитвеног
доручка“.
Циљ
свих
активности је да се праве
хришћанске
вредности
имплементирају у друштво,
од породице, друштвене
заједнице до високе политике.
Сада сте други мандат у
Националном савету румунске
националне мањине. Како сте се и
када ангажовали?
-На основу мојих дотадашњих
хуманитарних активности, Даниел
Петровић и колеге које су састављале
листу за румунски Национални савет,
сматрали су да бих ја била добар
кандидат и позвали ме да им се
придружим и будем на листи, 2010.
године. Размишљала сам да би било
добро да све то богатство познанстава
и искуства, које сам имала бавећи се
хуманитарним радом, пренесем на
виши ниво - на Национални савет и да
од тог рада имају корист и добробит
и румунска национална мањина и
Србија као држава. Тако сам постала
члан Националног савета румунске
националне мањине.
Које су биле Ваше активности у
Националном савету?
-Водила
сам
Комисију
за
међународне односе и сматрам
да је направљен велики напредак
поготову у билатералним односима
Србије и Румуније, а и шире. Јер,
учествујући на „молитвеном доручку“
у Букурешту, 5 година за редом, као
активни говорник, успела сам да
објасним шта значе Национални
савети националних мањина у Србији.
Савети су били непознаница како за
Румунију, тако и за све остале земље
ЕУ. Моје је задовољство што је то
схваћено на прави начин. Наиме,
они су сматрали да су Национални
савети мањина у Србији државни
органи, продужена рука власти. Они
су већи значај давали невладиним
организацијама(НВО). Већина њих
схватила је да су Национални савети
прави представници националних
мањина зато што смо изабрани од
стране целог корпуса националне

мањине и то на бирачким местима, а
не путем регистрације НВО која може
да се обави на основу 3 личне карте. За
функционисање Националних савета
посебно се заинтересовала Холандија.
Тако сам, захваљујући холанској
Влади и пројекту Матра, и уз помоћ
пријатеља Леа Ван Доезбурга, евро
парламентарца, успела да организујем
две конференције. Једна је била на
тему улога странака националних
мањина у бржој интеграцији Србије
у ЕУ, одржана је у Вршцу. Друга, још
успешнија, била је у Новом Саду, у
згради Скупштине Војводине,
на
тему учешће Националних савета
на путу Србије ка чланству у ЕУ.
Национални савети националних
мањина активни су у 4 области:
образовање, информисање, култура и
службена употреба језика. Акценат је
стављен на ту функцију Националних
савета са циљем очувања идентитета
националних
мањина. Савети су
мостови који повезују националну
мањину са земљама матицама које су
већ чланице ЕУ како би се Србија што
брже и лакше придружила чланицама
ЕУ. Задовољство ми је било изузетно
велико када смо видели да су учесници
конференције,
представници
европских
земаља,
позитивно
прихватили ову нашу активност, јер
је то била новина за све њих. Успели
смо да отклонимо оно негативно
мишљење да су Национални савети
националних мањина продужена рука
власти у Србији.
Мој главни задатак у првом мандату
био је да све што сам акумулирала,
познанства до којих сам дошла као
појединац, као Ленуца Царан, посебно
кроз своју активност у Удружењу
здравствених радника хришћана,
пренесем на виши ниво. И верујем
да сам, добрим делом, у томе и
успела. Мојим посредством, Даниел
Петровић, председник Националног
савета румунске националне мањине,
позван је у Букурешт, на „молитвени
доручак“ где има много занимљивих
сусрета са интересантним личностима.
Претходно вече је коктел, а
сутрадан „молитвени доручак“ са
конференцијом на одређену тему.
Учествују представници 20 -так
земаља, европских и из осталих делова
света. Ту смо упознали и румунске
политичаре, важне за активност
Националног савета и успостављање
везе са матичном државом. И даље
смо радили на разјашњењу функције и
ауторитета Националног савета.
Шта је био приоритет рада у
другом мандату у Националном
савету
румунске
националне
мањине?
-Приоритет
је
био
развој
активности
Савета
у
4
већ
поменута поља деловања. Својим
конструктивним предлозима помогли
смо Влади Србије на отварању
Поглавља 23 од стране ЕУ, а то је
однос према националним мањинама.
Поред развоја културе, језика, било
је речи и о отклањању недостатака
у школству, као што су уџбеници,
као и службене употребе језика. Код
натписа насељених места код нас још
увек има пропуста - Јабланка пише са
српским „Ј“ које се на румунском чита
као „Ж“- Жабланка. Национални савет

-Рођена сам 8. јула 1963, у Сочици, у сељачкој породици. Имала
сам лепо детињство, као сва сеоска деца. Мајка ми се звала Флоареа.
Нажалост, рано је умрла. Отац ми се зове Валериу. Имам старију сестру
Марију. Родитељи су кренули у иностранство трбухом за крухом.
Највише сам била са дедом Корнелом и баком Маријом, татиним
родитељима. Велики утицај на моје сазревање имао је деда који је,
у тешким временима, налазио простор за добро деловање. У време
комунизма, био је два пута делегат у Скупштини Војводине и успео је
да донесе добробит не само свом селу, него и граду Вршцу, иако није
био члан партије. Захваљујући његовом деловању подигнут је Дечји
вртић у центру, звао се “Мила Матејић”.
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румунске националне мањине дао је, својим
предлозима, конструктивни допринос
отварању Поглавља 23.
У првом мандату учествовала сам у
саветовању у Скупштини Србије. Били смо
позвани од стране Владе да дамо мишљење
и предлоге делегацији која је ишла у посету
Букурешту у циљу отклањања несугласица
које су се појавиле у тим билатералним
односима.
Срећна сам што сам укључена у рад
Националног савета румунске националне
мањине и што сам неке своје личне
контакте пренела на ширу заједницу, јер
сматрам да је врло себично да човек нека
сазнања, нека отворена врата, задржи само
за себе, а не подели са својом околином.
Мој мотив биле су дотадашње хуманитарне
активности са жељом да се хришћанске
вредности имплементирају у све сфере
друштва, од породице, до високе политике.
Које су то биле Ваше хуманитарне
активности?
-Првенствено бих назначила активност
у Удружењу здравствених радника
хришћана, које функционише на светском
нивоу. Регистровали смо га и у Србији,
председница нашег Удружења
је др
Клара Кишгеци из Новог Сада. Као члан
Удружења имала сам опет прилику да
упознам
позитивне људе са здравим
размишљањем и добрим намерама. Циљ
тог Удружења јесте имплементирање
хришћанских вредности у рад медицинског
особља, како медицинских сестара, тако
и лекара. Ја сам медицинска сестра по
професији. Удружење је дошло до закључка
да је Хипократова заклетва, нажалост,
истрошена, као и да има нешто што је много
чвршће, вредније, а то су хришћанске
вредности. Радом у овом Удружењу,
организовала сам прву конференцију у
Србији, у Геронтолошком центру у Вршцу
- конференцију Удружења здравствених
радника хришћана, где су 4 универзитетска
професора говорила на ту тему. Била је
врло успешна, акценат је стављен на струку
и верске заједнице. Присуствовали су
представници медицинске струке и свих
хришћанских цркава, који су нам дали
подршку, препознали су нашу активност
као нешто позитивно. Имали смо и бројне
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

DOO

KeramikA
-Удала сам се врло рано за
Драгана Бобића. Били смо у браку
петнаест година, али за успешан
брак потребно је двоје. Са њим
имам двоје деце: сина Драгана и
ћерку Марину. Они су сада већ
одрасли људи, врло успешни.
А, моја највећа радост је то што
сам постала најсрећнија бака.
Од сина Драгана и снаје Драгане
имам унучицу од 15 месеци, нашу
лепотицу Ксенију. Живе у Вршцу и
волим када смо заједно, уживам у
својој унуци. Моја деца и сада моја
унука за мене су највеће богатство.
акције контроле здравља, мерења крвног
притиска, шећера у крви, контроле вида.
Преко пријатељице из Румуније,
нажалост покојне, која се звала Ђина Булика,
упознала сам Леа Ван Доезбурга, вођеног
истим идејама, али сада имплементацијом
хришћанских вредности у високу политику.
Он је вршио, од стране Брисела, мониторинг
над демократским развојем Румуније која
је већ постала чланица ЕУ. Дошло је до
познанстава са евро парламентарцима
и политичарима из целог света, вођених
хришћанском идеологијом која гледа да се
друштва изграде тако да гаје своју културу,
национални идентитет, уз поштовање

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

традиција нација и мањина из окружења.
Циљ је да се хришћанске вредности
- љубав, толеранција, укључе у високу
политику, да са добрим жељама и намерама
разговарамо једни са другима, решавамо
проблеме и несугласице договором и
мирним путем. Нажалост, не знам колико то
може да заживи у овом нашем савременом
свету.
По професији сте медицинска сестра.
Где радите?
-Током 33 године радила сам на више
радних места у вршачком здравсту. Највише
сам радила као медицинска сестра у Служби
опште праксе, али и на терену, хроничне
болеснике, оне најтеже, као и по сеоским
амбулантама. Већ 3 године сам у Служби
медицине рада. Мој мото је:“Задовољан
пацијент је моја највећа срећа“. Врло сам
задовољна јер за 33 године, и поред тешких
времена за здравство, моји пацијенти излазе
са осмехом на лицу, задовољни. Трудим се да
на радном месту дам свој максимум, нисам
имала ни један инцидент са пацијентима
за све ове године рада. Волим да кажем да
се са пацијентима одлично слажем, могу
у конфликт доћи једино са колегама ако
ми се чини да нешто није у реду. Енергију
црпим из своје животне филозофије
правих хришћанских вредности. Времена
су одувек била тешка, свако на неки свој
начин, а наш задатак је да ово наше време
улепшамо, учинимо подношљивијим. Ако
ништа друго, ту су осмех и лепа реч који
могу много да учине. Пацијенти често дођу
притиснути проблемима, својим мукама.
Треба издвојити само 2 минута и саслушати
их и испратити са осмехом. Тај осмех,
задовољних људи, то је моја најлепша
награда. Праве хришћанске вредности јесу
основ квалитетног живота. Међутим, оне
су девалвиране и због тога нам и друштво
упада у све већу кризу. Зато сматрам да је
задатак сваког појединца да позитивно
делује прво у свом микро окружењу, у
породици и широј околини. Поштовање,
љубав и толеранција праве су и једине
животне вредности!
Јованка Ерски

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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УПРАВА ЦАРИНА ДОДЕЛИЛА ПРИЗНАЊА СВЕТСКЕ ЦАРИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ХЕМОФАРМ ПОУЗДАН ПАРТНЕР

Хемофарм је једна од две компаније
које су награђене Повељом Светске
царинске организације (СЦО). Признање
им је уручила Управа царина за дугорочну
сарадњу, за стабилан и поуздан партнерски
однос. У образложењу Управе царина
се наводи да је Хемофарм допринео
побољшању пословне климе у Србији, јер
је заједно са Управом царина реализовао
значајне пројекте међу којима се посебно
истиче „Дигитална царина“.
-Признање Управе царине потврда
је дугогодишње квалитетне сарадње,
нагласила је Весна Јунгић, директорка
Сектора набавке Хемофарма.- Хемофарм
је стабилан партнер у спољнотрговинској
активности Србије и хвала Управи царина
што то препознаје. Хемофарм настоји да

буде најбољи амбасадор српске привреде
у 38 земаља, у које пласира квалитетне
производе. Додатни подстицај, али и
обавезу за остварење овог циља, свакако
представља и повеља, као израз поверења
и подршке значајне и важне институције Управе царина.
Као прва компанија у Србији,
Хемофарм је од Управе царина добио
статус Овлашћеног привредног субјекта,
2011, које даје могућност тзв. „кућног
царињења” у производним комплексима.
Осим што убрзава царински поступак и
пласман на инострана тржишта, статус
Овлашћеног привредног субјекта повећава
конкурентност производа и ефикасније
пословање компаније.
-Главни циљ Управе царина је да будемо

Хемофарм добитник Повеље Светске царинске организације

ефикасан и поуздан партнер за нашу
привреду и грађане, али и послодавац који
уважава допринос запослених, истакао је
Веселин Милошевић, помоћник директоракоординатор. - Повеље Светске царинске
организације које данас додељујемо одраз
су тог нашег настојања и захвалности свима
који су у претходном периоду дали свој
допринос остваривању тог циља.
Милошевић је подсетио да су се
након неколико година од увођења
поједностављених царинских поступака
показале њихове добробити за привреду
Србије, јер су смањени трошкови за
компаније које сада имају и могућност
бржег обрта капитала. Он је нагласио да је
на тај начин Управа царина наставила да
пружа подршку привреди, а допринела је и

Весна Јунгић,
директорка Сектора набавке Хемофарма
расту буџетских прихода.
Компанија Хемофарм је лидер на
домаћем фармацеутском тржишту и
највећи извозник лекова из Србије са
74,5 одсто учешћа у укупном извозу
фармацеутских производа. Хемофарм
је већ годинама међу десет највећих
извозника из земље. Спољно -трговинско
пословање у Хемофарму поверено је
високо образованом, квалификованом и
сертификованом кадру са више од 70 људи
из осам различитих пословних јединица
Хемофарма.
Ј.Е.
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ДЕЈАН МАНОЈЛОВИЋ:

„МОЈ РОМАН ЈЕ ПОЗИВ ЉУДИМА ДА НИКАДА
НЕ ОДУСТАНУ ОД СВОЈИХ СНОВА“
Д

ебитантски роман Дејана али вредност, значај и смисленост
Манојловића
„Чувар никако.
Како
доживљавате
ватре“ (Лагуна, 2016)
релативизацију
значаја
тих
доноси причу о турбулентним
грађанских
протеста
која
је
деведесетим
годинама
у
уследила наредних година?
Београду и судбини једне
Релативизација
њиховог
генерације која у том тренутку значаја довела је до тога да се данас
стасава растрзана између малих свака врста протестовања сматра
личних драма и историјске буре. несврсисходном и бесмисленом
Пријатељства, прве љубави, бег акцијом. То је опасно за једно
у свет музике и оаза слободе друштво и та врста помирености
и мира на београдском ушћу, створила је простор политичарима
преплићу се са грађанским да буду сами себи сврха, а учешће
протестима,
притисцима у власти постало је императив
режима и надолазећим ратом, јачи од сваке принципијелности
и граде свет у коме постаје и жеље за чињењем добра. О
тек да не говорим. У
све теже очувати наду и здрав идеологији
„Чувару ватре“ постоји реченица
разум, „сачувати ватру“.
„Била је то сићушна победа разума
Манојловић,
који
себе над силом. Али сваки велики марш
назива тихим бунтовником и почиње једним малим поносним
непоправљивим
идеалистом кораком“. Мислим да тако треба
(што су свакако особине које би посматрати те демонстрације. То је
био први корак, важан
се могле приписати
и успешан. То што неки
„Релативизација
и његовом главном
потоњи кораци нису
јунаку), некадашњи
значаја
је државни првак демонстрација остварени никако не
у
четверцу
са из деведесетих умањује значај и смисао
тог првог. Разочарење
кормиларом
и
је разумљиво, наравно,
довела
је
до
бивши гимназијски
али може се све то
професор. За свој тога да се данас посматрати и из угла
свака врста
први роман каже да
шта би било са нама да
је позив на борбу
протестовања никада није дошло до
за своје снове, на
тих протеста и касније
сматра
неодустајање.
несврсисходном смене власти и у

каквом бисмо безумљу
У
средишту и бесмисленом данас живели, као
„Чувара ватре“ је
нека европска Северна
акцијом“
прича о деведесетим
Кореја.
посебно у том турбулентном за неке више вредности од чисто
годинама и демонстрацијама.
Ко су данас чувари ватре?
времену када је и окружење материјалних учинила је да тај
Како данас гледате на њих?
- Чување ватре не односи се било изазовно, а и сама младост политички и друштвени контекст
- За мене је и данас талас на велика херојска дела, подвиге, пуна заноса. Набројане музичке деведесетих може лако да се замени
протеста средином деведесетих историјске тренутке. Оно означава величине са домаће сцене држале било којим другим временским или
најсветлија тековина српског дуго и тихо одржавање
су нас изнад воде и просторним оквиром, а да прича
друштва током целе те деценије. То пламена
наде
у
„Чување ватре када нас је све вукло нимало не изгуби на снази.
је био најаутентичнији и најчистији суморним временима представља дуго ка дну. Писати о том
Некадашњи сте државни
отпор безочној крађи, тренутак када је најтеже сачувати
времену, а не поменути првак у четверцу са кормиларом,
када је већем делу мислеће Србије и себе и веру у праве и тихо одржавање њих било би као а у „Чувару ватре“ Дунав, Сава и
пламена наде правити путопис о ушће имају битне улоге. Колико
кврцнуло у глави да се мора устати вредности,
као
и
против режима који уништава одолети
искушењу
Београду без приче вам је река данас важна и да ли
у суморним
будућност читаве нације. Домети напуштања исконских
о Сави и Дунаву или вам представља инспирацију?
временима“
резултата тих протеста могу бити идеала зарад тренутне
снимати документарац
- Неколико пута сам се селио
предмет спорења и дискусије, личне
добробити,
о Црвеној Звезди по Београду, али никада нисам
најчешће материјалне, и привидног без иједног кадра са
живео толико далеко
олакшања као надокнаде за Маракане. Када је
од реке да не бих могао
„Музика је
наводно пропуштено време док реч о Мадредеушу, покретач и активни за пет минута пешке
смо се бавили општим добром. то је већ део моје
да стигнем до ње. То
учесник свих
А зашто би то било изгубљено интимне повезаности
ваљда све говори.
време? Зар нисмо сви ми део тог са мелодијама тог мојих унутарњих
Ваш роман првенац
општег добра и не боримо ли се феноменалног бенда
одлично
је прихваћен.
превирања“
тиме и за себе? У тренутку одсудне и посебног осећања
Планирате ли другу
битке сви су на бојном пољу, а које се пробуди у мени
књигу?
чувари ватре су они који и пре и сваки пут када чујем
Претходних
после те битке, па и после пораза, глас Терезе Салгеирош. То је много неколико месеци био сам потпуно
кад већина одустане, и даље верују више од музике као забаве како се уз „Чувара ватре“, заједно смо
и чувају наду да се ипак може до на њу данас, нажалост, пречесто проходавали у свету књижевности
циља. Чувари ватре су они који не гледа.
и били неопходни један другом.
одустају. Никад. Мој роман је позив
У роман је уткана и љубавна Сада је време да он настави свој пут
људима да не одустају од својих прича?
сам, а ја да се полако окренем неким
снова. Никад.
- Није само уткана, она је новим, другачијим изазовима.
ЕКВ,
Партибрејкерси, основа романа, само је због снаге Планирам другу књигу, наравно,
Балашевић,
а
пре
свега околности које су је окруживале питање је само када ћу учинити и
Мадредеуш; музика плете читав неправедно у другом плану. Ја сам, неки конкретнији корак и прећи
један слој вашег романа?
заправо, писао управо причу о са размишљања на писање, али
- Музика је одувек била и љубави, пријатељству и идеалима свакако није ни тај тренутак тако
покретач и активни учесник свих и универзалност идеје о борби далеко.
мојих унутарњих превирања, за остварење снова, за правду,
Т.С.
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ВРШЧАНИ НА 67. ФЕСТИВАЛУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

„БАЈКА О УСПАВАНОМ ВРЕМЕНКУ“ ПРЕД
НАЈМЛАЂОМ ФЕСТИВАЛСКОМ ПУБЛИКОМ

Представа Народног позоришта
„Стерија“ „Бајка о успаваном Временку“,
ауторке Бојане Иванов Ђорђевић,
нашла се у конкуренцији 67. Фестивала
професионалних позоришта Војводине,
који ће се одржати у Новом Саду од 3.
до 9. априла.
Селектор Фестивала Горан Ибрајтер
је у образложењу навео „да је ауторка
за тему ове инклузивне представе узела
феномен времена, приближавајући га
деци кроз бајковиту причу о Временку,
чувару времена, кога на дужности
успава вештица“. Поред Вршчана, у
конкуренцији дечијих представа наћи
ће се и позоришта из Суботице, Новог

Сада и Зрењанина.
Представу „Бајка о успаваном
Временку” НП „Стерија” реализовало
је у оквиру пројекта „Позориште као
место инклузије” који је покренут
уз подршку вршачке Филијале
Националне службе за запошљавање.
Овај пројекат омогућио је да
вршачко Позориште иступи са првом
инклузивном представом у својој
историји и захваљујући томе сврста се у
друштво институција високе друштвене
одговорности. Цео пројекат чији је
представа крајњи резултат повезао је
Позориште, ШОСО „Јелена Варјашки” и
Удружење „Отворено срце света”.

„Време као тема одабрано је са
убеђењем да је то једина димензија која
надмашује све разлике не само међу
људима , већ међу бићима уопште…
Тако да се у нашој причи о времену у
неком смислу релативизују све разлике
међу људима – једина разлика која се
жели истаћи јесте она која се огледа у
непремостивој дистанци између зла
и добра“, речи су ауторке представе
Бојане Иванов Ђорђевић.
Вршчани ће се представити
најмлађој фестивалској публици у
четвртак 6. априла у Новосадском
новом театру.
Т.С.

VIN
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ПРИЗНАЊЕ ЗА ВРШАЧКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

„ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“ НАГРАЂЕН ЗА НАЈБОЉИ ПРОМО ФИЛМ
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

Међународни фестивал фолклора
„Вршачки венац“ освојио је награду у
категорији за најбољи промо филм о
манифестацији на јубиларном, десетом
стручном скупу „Сусрети организатора
манифестација 2016/2017“, одржаном
3. И 4. Марта на Златибору. Награду
је Татјани Вукелић, организаторки
фестивала, уручио потпредседник
Покрајинске владе и покрајински
секретар за привреду и туризам Иван
Ђоковић.
Организатор
сусрета
на
Златибору
било
је
Удружење
„Туризам и манифестације Србије“,
а суорганизатор Висока туристичка
школа из Београда. По већ устаљеној
пракси на овом стручном скупу било
је речи о неколико атрактивних

тема из области манифестационог
туризма и разговарало се о предлогу
Првог правилника о класификацији и
категоризацији манифестација у Србији.
На сусретима организатора сваке
године окупљају се представници Владе
Србије задужени за област туризма,
представници Туристичке организације
Србије, Војводине, града Београда
и других локалних туристичких
организација из земље и региона,
потом организатори манифестација,
туристичке агенције и превозници,
хотелијери, угоститељи, произвођачи
сувенира, као и представници САНУ,
универзитета и туристичке привреде из
земље и иностранства. Овом стручном
скупу присуствовали су Татјана
Вукелић, организаторка фестивала

„Вршачки венац“ и Маринел Петрика,
представник Културног центра из
Вршца.
Поред размене искустава, циљ
сусрета је и дефинисање праваца развоја
за унапређење манифестационог
туризма и позиционирање улоге
туристичких манифестација у оквиру
стратегије развоја туризма у Србији.
Пред награде за најбољи промо
филм о манифестацији, награда
„Туристичка
слагалица
2016“
додељена је у још четири категорије:
за
најуспешнију
традиционалну
манифестацију, најуспешнију нову
манифестацију, заслужног појединца у
области манифестационог туризма и
најуспешнију локалну самоуправу.
Т.С.

ПОМОЋ ЗА МАЛЕ МАТУРАНТЕ

ЧАСОВИ СРПСКОГ И МАТЕМАТИКЕ У БИБЛИОТЕЦИ

И
ове
године
Градска
библиотека у Вршцу организује
бесплатне часове српског језика
и математике за осмаке, а ова
помоћ у припреми полагања мале
матуре доступна је свим вршачким
матурантима.
Како у Градској библиотеци

наводе, часови српског језика
одржаваће
се
понедељком
од 18.30 до 20.00 часова, а
часови математике средом у
истом термину. Предавачи су
дипломирани филолог Драгана
Ракић и професор математике
Никола
Вишњић.
Припремна

настава је почела овог понедељка
и одржаваће се у читаоници
Градске библиотеке. Ученици са
собом треба да понесу збирке
задатака за малу матуру.
Из Градске библиотеке поручују
да су сви осмаци добродошли!
Т.С.
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ФОТОРЕПОРТАЖА

Школица цртања Морариу основана је 2002. године, а током
протеклих деценију и по кроз њен креативни свет прошао је велики
број деце. Као потврда квалитета рада, истичу се бројна признања и
успеси на домаћим и међународним дечијим изложбама, попут Радости
Европе, Змајевих дечјих игара, Минијатурног бијенала, Републичке
смотре ликовног стваралаштва деце... Даниела Морариу, академски
графичар и Доминика Морариу, академски сликар, уводе генерације
малих уметника у свет линија и боја.

Ana Mesicki
Anastasija, Anđela i Maša
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МАЛИ УМЕТНИЦИ ЛИКОВН

Anastasija Trajković

Dorotea Udovič

ФОТОРЕПОРТАЖА
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НЕ ШКОЛЕ СЛИКАРСКОГ АТЕЉЕА МОРАРИУ

čić

Milica Lazar

Emilija Vakaresko

Tea Nešić

Taisa Krnjački

Stefan Seratlić
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20 м2, у Белој
Цркви, или мењам за стан 40 м3
Београд, кућа има плац 10 ари и
добро је опремљена. Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28 м2. Тел.
062/511-751.
На
продају
дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел. 013/807-337
и 061/72-39-359, (после подне).
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80, близу
центра. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу са локалом,
120 м2, (мушки и женски wc,
кухиња, две терасе) плац, башта
на брегу, асфалтни пут, код цркве
Св. Теодора , кућа је на спрат са
четворособним станом. Продајем
кућу у Војводинцима са великим
плацом. Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају у Призренској
55, цена 55.000 евра. Тел. 062/88924-67.
Продајем стан 58,46 м2, први
спрат, центар, погодан и за пословни
простор. Цена 40.000 евра. Тел.
064/44-32-517.
Издајем или продајем локал
135 м2, у Подвршанској 17 Тел.
064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан у
центру Алибунара Тел. 064/459-6804 или 210-16-40.
Продајем јако повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража, шупа.
Тел. 063/75-79-722 и 064/1323-663.
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода , плин, башта.
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
или 063/70-144-81.
На продају дворишни стан у
Другог октобра 13. Тел. 065/542-2082.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-3533.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан стан
од 64м2 у улици Вука Караџића
4, цг, тел, кабловска, комплетно
реновиран (све ново). Тел. 066/5148-254.
На продају савршена кућа,

спратна, на плацу 650м2 са
виноградом. Хитно и повољно.
Тел. 0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву, строги
центар, двособни стан 56 м2,
цг, код старе поште /Радова
зграда). Тел. 063/8008-243 и
013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ
Богдана, Повољно. Тел. 013/ 2832-563.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан +
гарсоњера). Изузетна локација,
погодно за пословни простор.
Тел. 061/71-39-82.
Продајем плац на Сребрном
језеру, површина 5,01 ар,
власник. Тел. 064/96-64-709 и
069/211-95-65.
На продају кућа на
Гудуричком путу или замена за
стан или мању кућу у Вршцу или
Панчеву.Тел. 064/168-58-94.
Хитно на продају кућа. Тел.
069/512-12-04.
На продају кућа од 120 м2 на
14 ари плаца, струја, вода, плин,
телефон. Вреди погледати. Нови
Козјак. Идеално за пензионере.
Без улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам
за стан кућу од 240 м2, са
поткровљем, гаражом od 30 m2,
на плацу од 1000 м2, у Вршцу,
Панонска 54. Тел.060/353-41-63.
На продају приземна кућа
од око 80 м2, на плацу од око 5
ари, ул. Живе Јовановића 13 у
Вршцу. Хитно. Тел. 064/248-76-91
и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2
Улица Светозара Милетића 2
(код школе „Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан
43 м2, приземље, у Вршцу,
ул. Архитекта Брашована 8
(код Железничке станице и
Пољопривредне школе) Звати
од 21 до 22.30 сати на тел. 805095
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/1511-983.
Продајем новију кућу у
Вршцу, сређена, ПВЦ столарија,
комплетна инфраструктура.
Могућност исплате у ратама. Тел.
060/66-07-901.
На продају кућа у Избишту,
нова градња, приземље и спрат
100 м², плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем
кућу
у
Гундулићевој 31, Вршац. Тел.
Број

1107

063/764-91-04.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин,
башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89.
Једнособан. Тел. 064/429-54-83.
На продају сређена кућа од
100 квадрата у близини центра
града. У ул. Николе Тесле 49. Тел.
807-322 и 064/27-17-446.
Кућа на продају, на плацу
од 500 м2, стан 90 м2, гаража,
подрум 50м2, у Вршцу, ул.
Јоргована, код ЈАТ-а, вода,
канализација, струја, телефон,
централно грејање. Цена
45.000 еура. Тел. 064/12-46-099
и 060/44-56-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 м2, дупчекс, ужи
део града, намештен, укњижен,
паркинг. Може и замена за стан
у Београду. Хитно. Тел. 064/15418-11.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина 800 квадрата са
великим двориштем.
Мењам гарсоњеру у Вршцу
за једнособан стан у Вршцу. Тел.
061/294-11-61.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан
плус гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са
окућницом 100м2 и великом
баштом 1700 м2 у Уљми. Тел.
064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи
плац, струја, вода, плин,
канализација. Повољно. Тел.
064/35-12-026.
У Избишту продајме кућу,
новија градња (приземље
и спрат)100 м2, 18 ари плац,
башта и помоћни објекти, вода,
струја. Тел. 064/456-01-05.
У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус
спрат 100м2, плац 18 ари са
помоћним зградама и баштом.
Тел. 064456-01-05.
Продајем стан 31 м2,строги
центар града, код Владикиног
двора, Данила Илића 2. Тел.
063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах усељива без улагања.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу града,
поред асфалтног пута за
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Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
На продају сређена кућа
у Улици Николе Тесле 49. Кућа
има 100 квадрата, такође има
сређено двориште са 2 помоћне
просторије. Цена 38.000 евра.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем
кућу
са
окућницом у Избишту, Вељка
Радукића 36. Тел. 064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара у
асфалтни пут Вршац-Влајковац.
Тел. 062/511-751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од
335 м2. Кућа је новије градње,
ПВЦ столарија, централно
грејање, паркети, гаража за 2
аута. Могућа замена за стан са
доплатом. Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова
градња, приземље и спрат
100м2, плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2
у центру (код Вука Караџић
школе) ул. Светозара Милетића
2. Тел. 062/282-112 или 069/41728-49.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око
110м2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807м2. Кућа је
легализована, (дневни боравак,
кухиња, две собе, остава,
купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има
пољски wc и бунаре. Налази се
на белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55м2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и
сателитску антену (Швајцарска).
Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100м2
саграђена у близини центра
града са мањим двориштем
и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан
стан у центру Вршца, 30м2 и
подрум 80 м2, приземље, а
може и одвојено. Тел. 065/5485902.
На продају кућа 150 м2 на
плацу од 1500 м2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 м2, у Вршцу, приземни са
нуз просторијама и гаражом,
укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76
и 066/570-40-00.
Кућа
на
продају
у
Маргитском
насељу
изграђена на плацу од 350
квадрата, централно грејање,
пвц
столарија,
комплет
инфраструктура.
Тел: 060/6607-901

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан
за издавање
опремљен, клима, кабловска,
интернет, веш машина. Близу
Пилотске академије. Тел.
065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у ул.
Пашићев трг 5. Тел. 064/267-79-

76.

Издајем кућу у Бихаћкој,
близу Миленијума. Тел. 065/88599-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел.
063/894-91-63
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/51-52-245.
За издавање једнособан
намештен стан(соба, кухиња,
купатило), нова градња, у
дворишту Филипа Вишњића 31,
Вршац. Тел. 064/429-06-14.
Запосленој
девојци
потребна
сређена
или
полунамештена кућа за
становање у замену за
одржавање. Тел. 064/38-92-738.
Издајем стан у града за
студенткиње (ученице). Посебан
улаз, одвојене комуналије и
цг.Тел. 838-702 и 063/789-10-14.
Издајем собе ученицима
(намештене), собе се налазе на
5 мин. Од центра, Улица Црног
Јована 18. Бесплатан интернет
и кабловска. Засебан улаз и
комуналије. Тел. 065/238-93-83.
Издајем стан у центру
Вршца за студенткиње или
ученице. Засебан улаз, одвојене
комуналије, централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/7891014
Издајем
намештен
трособан стан са два купатила у
Хемограду. Погодан за породицу
или две три девојке. Тел.
013/836-847 и 063/782-35-26.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/814-85-71.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру ул.
Анђе Ранковић (централно
грејање, кабловска, интернет).
Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије.
Тел. 064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој
девојци
потребна кућа за становање и
одржавање. Тел. 064/389-27-38
и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив
од 1. октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка
81 а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем гарсоњеру у
Панчеву, намештену, центар, за
једну особу или млађи пар. Тел.
061/195-42-91.
Издајем
намештену
гарсоњеру у Вршцу, ул.
Доситејева 7. Тел 062/160-35-25 и
063/877-99-85.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно.
Тел. 064/598 - 3898
Локал за издавање 22 м2,
Милоша Обилића 19, Вршац.
Врло повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у

строгом центру. Тел. 060/335-1172.
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000м2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
Продајем
једнособан
стан 36 квадрата у приземљу
Н. Толстоја 1 улаз 2 стан 2Тел:
063/352 - 007 и 069/28 - 93 - 116
Локал за издавање у улици
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.
Тел: 063/894-9163
Кућа са двориштем
за издавање од 01. марта
2017. (ненамештена), 3 собе,
предсобље, трпезарија - ниша
и купатило, стара градња, све
адаптирано.
Тел: 064/4290-614
Издајем ненамештену кућу
60 квадрата у Подвршанској,
предност
ученицима
и
мањој породици. Посебан
улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.
Тел: 061/2940-062

РАЗНО

Услужно
вршим
култивирање мањих башта у
Вршцу и околини. Долазим на
вашу адресу. Тел. 063/8321-772.
У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у
боји. Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну гитару
одличног звука.Тел. 21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм
„Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40
евра. Тел. 064/123-17-56.
На
продају
шиваћа
машина „Унион“, руска, нова,
само глава, очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања,
дупло
дно.
(фи35х120цм) Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању портрошњу
горива. Цена 30 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
половну,
очувану, комплетну, оргинал
фабричку ауто куку (немачку)
од Ауди-а 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/123-1756.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
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лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем кауч, фотељу, лежај и
сточић за дневни боравак. Тел. 837637 и 064/915-88-35.
На продају комода за ципеле
(може и као ормарић), сточић
дрвени (собни), оградицу за бебе,
фрижидер, сто трпезаријски са шест
столица, две фотеље, тросед, сет (3
комада) стаклених сточића, врата
дрвена, пластичну бурад. Тел. 833806 и 069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна жена
служила би и неговала старије
особе и радила кућне послове. Тел.
064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2. Превоз
на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле склопке
ЦН 250 и 170 може и у деловима.
Купујем и контакте од склопки
изгореле. Тел. 060/358-62-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима и
средњошколцима, такође услужно
радим припрему за штампу, дизајн,
прелом. Тел. 069/62-66-99 и 063/74220-13.
Пензионер, ситуиран, живи
сам, жели да упозна жену до 60
година старости ради брака. Тел.
064/48-77-098.
Купујем електрични шпорет,
кухињски сто и орман. Тел.063/73392-47.
На продају 2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара на асфалтни
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511751.
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици или
старијој особи у кућним пословима,
може и чување деце. Тел. 063/15914-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988.
Тел. 060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата,
ауто приколицу и куку за „заставу
101“, метални светларник са
орнамент
стаклима,
бојлер
„горење“ од 10л, два фото апарата
полароид, нов дрвени прозор са
пластичном ролетном и машину
за центрифугирање веша. Тел. 061187- 89-30.
Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем.

Тел. 064/254-95-95.
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита на
Гете институту. Тел. 013/853783.
На продају 12 ланаца
земље прве класе, и велики
воћњак са викенд кућом, све у
једном комплексу. Тел. 066/3634-36 Договор.
Продајем шиваћу машину
„Багат
–Јадранка“кабинет,
ножни погон, мало коришћена,
добро очувана. Тел. 013/806527.
Продајем плац 13,50 ари
на Тари, на малом језеру, село
Заовине. Тел. 063/384-430.
Продајем
тросед
на
развлачење у француски лежај,
мању троделну витрину са
гардеробним орманом, више
врста фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.

На продају
плантажа лешника
у околини Вршца,
пут према Белој
Цркви, површине
63 ара, ограђена са
викендицом. Засад је
у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола
струја пола плин. Тел. 063/482418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна
лепо сређена кућа или већи
стан. Могућ сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би
децу у поподневним сатима.
Могућ сваки договор. Имам
искуство у чувању деце. Тел.
066/36-34-36.
Мушкарац,
пензионер,
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму.
Тел. 062/158-44-39.
Купујем замрзивач
и
шпорет „Смедеревац“ на дрва.
Тел. 069/18-505-65.

За продају две веш
машине „Горење“ и „Индесит“
потпуно исправне, у одличном
стању и машина за сушење
веша „Еида“ исправна. Цена
повољна.Тел. 064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем
котао
за
централно грејање 24 kW,
плински, нов, некоришћен.Тел:
061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.
Тел: 061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора
и женски бицикл. Веома
повољно. Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке.
Тел. 063/11-21-270.
Продајем два половна
замрзивача,
исправна.
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем
шатор
за
камповање. Повољно. Тел. 826251 и 064/22-76-993.
На продају преградна
шестокрилна врата од пуног
дрвета. Димензије 285х380 цм.
Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и
служила старије особе. Тел.
065/542-20-82.
Дајем часове енглеског,
преводим
са
енглеског,
услужно
радим
дизајн
и припрему за штампу,
израђујем слике, графике и
др. Уметничка дела, продајем
гардеробу 55кг на више! Тел.
069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем два тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005.
Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш
машине, исправне, у одличном
стању. Врло повољно. Тел,.
064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-5720.
На продају 4 челичне фелне
13 од опел корсе, електрични
шпорет са четири рингле. Тел.
064/665-88-04 и 832-027.
Продајем
скенер
А4
формата без кабла и пуњача
и један ЦД плејер. Цена по
договору. Хитно и повољно.
Тел. 069/266-99, 063/74-22-013
и 013/835-129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга
једнобразни и двобразни. Тел.
062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 01.03.2017. године до 07.03.2017. године у матичну књигу
умрлих уписано је 11 лица:
Вера Маран (1936), Милица Јеличин (1938), Душанка Лончар (1932), Радован
Тодоров (1933), Невенка Гаћеша (1934), Душко Јевтић (1941), Марија Леков
(1936), Драган Деспонић (1956), Карло Бриза (1943), Божана Миладиновић
(1940), Жарко Ђукић (1953).

дрвене прозоре са пластичним
ролетнама, добро очувани. Цена 35
€. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан за
ракију од 100 литара (свега 7 казана
печено), казан је плитак а широк
са комплетним додацима. Тел.
064/477-28-40 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W, еко
– чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-55343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена
450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/390-6276.
Продајем абрихтер монофазни
са круњачем и прекрупачем у
склопу. Тел. 826-266.
Продајем апарат за варење. Тел.
826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120
и 200 л, коришћена за комину. Тел.
826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус, алоја,
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826266.
Вршим услужно поправку
плинских пећи, шпорета, бојлера,
решоа. Врло повољно. Дајем и
гаранцију. Тел. 2101-623 063/482418.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон.
Тел. 064/390-62-76.
Продајем три дрвена двокрилна
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад.
Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре за
купус од 120 л. коришћено једну
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806527.
Купујем крмаче од 200 кг и
навише. Продајем половне дрвене
прозоре, дупло стакло, добро
очувани. Тел. 063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11-95384 и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем
фрижидер,
електрични шпорет, регал, сто
за телевизор, мали прозор са
шалоном, кревет за једну особу
без мадраца, витрину за књигедве
дводелне судопере. Тел. 061/18-44316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807-

793.
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица
пећ, плински сат и редуктор,
бутан боца од 5 кг и 3кг, патике
кожне број 44, бунда крзнена
женска број 42, јакну женску
кожну број 44. Тел. 064/168-5894.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
замрзивач
сандучар 400л. исправан. Тел.
064/18-65-244.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000
дин.), Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“
Bosch (3.500 дин.). Све заједно
10.000 дин. Тел. 061/88-249-88.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и
013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за
сечење дрва, дасака и летви
до 12 цм.), 6 комади буради од
куване пластике 120 литара,
дрвену бурад од 30 и 50 литара,
детелину у количини од 500
снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски
бицикл.
Тел.
064/47728-40 и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор
„Лабин
прогрес“ 14 кс. Тел. 061/112-5698.
Продајем фелне за опел
астру, фелне су оригиналне
челичне, опелове ЕТ 39,14Р у
одличном стању, 3 комада са
старијим гумама. Тел. 064/13084-90.
Продајем
Дормео
душек мемори силвер нов.
Трпезариски сто и шест столица,
половно. Тел. 064/390-62-76.
Орем
и
култивирам
мање баште и трављаке
мото култиватором. Вршац
и околина. Цена договор.
Повољно. Тел. 063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу
и југо, роштиљ на струју, ТВ
„Филипс“, ауто куку, Бутан
боцу 3 кг, кожне патике 43. Тел.
064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060020-83-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча,
са ласерским штампачем
идва тучана радијатора са по
двадесет ребара. Тел. 063/86297-49.
Продајем
замрзивач
сандучар дрвени регал са
столом, шиваћу машину „Багат“
и вунени тепих. Тел. 064/18-65244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
Продајем пећ на дрва
„Крека“, веш машину „Бош“,
брачни кревет, тросед и

фотеље, стилски сто и столице,
диван- отоман, плинску пећ,
прозор и храстова врата. Тел.
063/266-096.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30750.
Продајем храстови сто
120х80+ 2х40 и 6 столица , лепо
и очувано. Тел. 831-594
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/18652-44
Продајем четвороделни
регал, дводелну судоперу,
т. Креденац, два тв сточића.
Комоду за постељину, мали
прозор са шалоном, кревет без
мадраца, витрину за књиге,
кауч. Тел. 061/18-44-316.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих
нивоа знања. Веома повољно.
Тел. 064/170-57-34
Часови математике за
основце, средњошколце и
студенте у Уљми, апсолвент
Метематичког факултета. Тел.
060/501-50-01.
На продају метални „У“
профил 8х4 цм 900 дин. по
дужном метру. Тел. 065/20-30750.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих
нивоа знања. Веома повољно!.
Тел. 064/170-57-34.
Продајем
половни
исправан телевизор Горење,
цена 6.000 дин. Тел. 013/831594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке
„Адидас“ 40-41, очуване ,
повољно. Тел. 013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица,
две фотеље, тросед, врата
дрвена, електрични шпорет и
кухињске радне делове. Тел.
013/833-806 и 064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач
серије „5“ , у беспрекорном
стању . Вршим сервис кирби
усисивача са набавком делова.
Тел. 060/0330746.
Бошова
ланчана
електрична тестера АКЕ 405
нова некоришћена, Wurth
дубоке радне ципеле бр.
43 нове некоришћенеТел:
064/1955 - 269

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене
боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао,
сервис урађен, ветробран,
наслон за седиште, аларм,
церада. Хитно. 650 €. Тел.
064/510-50-66
.Продајем трактор ИМТ
539, произведен 1994. године,
први власник, солидно стање.
Тел. 063/749-65-23.
Продајем
аутомобил
ЛАДА 110, 1500 кубика, 2003.
годиште, прешла 109. 000 км.
Први власник, могућ договор.
Тел. 064/819-9260
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел.
060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла
„пони“. Повољно. Тел. 28-32536.
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МАРИНА ЛАЗАРЕВИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРКА НП „СТЕРИЈА“:

„ПРОБУДИЋУ ВРШАЧКО ПОЗОРИШТЕ!“

Крајем јануара Народно позориште
„Стерија“ добило је нову в.д. директорку,
београдску глумицу Марину Лазаревић.
Како истиче, њени планови за вршачки
театар су велики: од повећања
ансамбла, преко гостовања и сарадњи,
до привлачења нове публике. Иако,
како каже, није задовољна затеченом
ситуацијом, наглашава да верује у
Позориште и да је спремна да ради како
би му вратила углед какав заслужује.
У управљању Позориштем помаже јој
дугогодишње искуство на сцени, на
коју је први пут стала још као дете, као
балерина.
- Завршила сам глуму на Факултету
драмских уметности у Београду, у класи
професорке Биљане Машић. Пре тога
сам завршила Средњу балетску школу,
затим уписала Филолошки факултет, руски
језик, и побегла главом без обзира одатле
после годину и по дана! Онда сам прошла
пријемни и на Филозофском факултету и на
ФДУ-у и вагала... Моја сестра, глумица Нина
Линта Лазаревић те године је била четврта
година на глуми на ФДУ-у и одговарала ме
је од глуме, али ја сам се ипак уписала. Она
је студирала у класи професора Владимира
Јевтовића, који је и мене желео за своју класу.
Ипак, професор Бајчетић је најзаслужнији
за то што сам примљена из прве. Била сам
црвенокоса, имала дубок глас и велике очи,
па сам за њега била нова Тања Бошковић.
Иако немам најлепша сећања на дане на
Академији јер ми није одговарао приступ
и начин рада Биљане Машић, већ на трећој
години сам почела да радим. Одлазила
сам на кастинге у позориштима и добијала
улоге. Дипломирала сам 2005. године, прва
у класи, као једна од најбољих.
Како је од тог тренутка текла ваша
каријера?
- На кастингу у Малом позоришту
„Душко Радовић“ сам 2003. године добила
улогу у представи „Бели, бели свет“, по
тексту Милене Марковић по коме је
касније снимљен и филм. Исти редитељ
који је радио ту представу, нешто касније
је режирао и „Коштану“ у Народном
позоришту и позвао ме је да играм. Онда
сам у Народном позоришту одиграла и
Вечерњу сонату и неке друге представе.
Шест година сам тамо радила под уговором
и баш када је тадашњи управник Љуба
Тадић млађи хтео да ме прими, смењен је, а
моје представе су поскидане са репертоара.
2008. године сам снимила серију „Горки
плодови“ у којој је главна улога Љубинке
писана за мене. Синиша Ковачевић ме је
позвао и послао ми сценарио са поруком
да се пронађем. Очекивала сам неку мању
улогу, али испоставило се да је да ми је
намењена једна од главних улога. То је
била велика част. Међутим, после тога
нисам дуго радила. Стављена сам на „црну

УМЕТНИЧКА ПОРОДИЦА
- Моја рођена сестра је
глумица, покојна тетка ми је
била примабалерина, отац ми је
награђивани тон мајстор, има 12
Тактонс награда. Жика Јелић из „Ју
групе“ ми је теча, брат од тетке је у
симфонијском оркестру свирао први
кларинет, једна сестра ми је сликарка,
а друга певачица, две су балерине...
Због свега тога, читав живот сам у
позоришту, и на даскама и иза сцене.

листу“ РТС-а, скинуте су ми представе у
Народном позоришту и пет година сам
била без глумачког ангажмана. Тада сам, да
не бих седела код куће, радила као агент
за некретнине. Онда су ме 2012. године
позвали из Зајечара и отишла сам да играм
у њиховом ансамблу. Иако сам рођена
Београђанка, четврто колено, нисам имала
проблем да одем у провинцију. У прво
време сам била веома задовољна, међутим,
пошто сам добијала главне улоге и у неком
тренутку чак носила репертоар читавог
позоришта, умешала се сујета колега,
атмосфера је постала лоша, почела сам
глумачки да стагнирам и одлучила сам да
одем. Тако сам дошла у Вршац. Вршац је за
мене био освежење. Много је леп град, а
људи су веома љубазни.
Како сте се нашли у Вршцу и НП
„Стерија“, и то на менаџерској позицији?
- Хтела сам да се из Зајечара пребацим у
неко друго позориште као глумица. Када су
ме звали да дођем у Вршац, рекли су ми да
не постоји слободно радно место за глумца,
али да постоји за управника. Сестра и ја већ

десетак година имамо своју позоришну
трупу и иако је то далеко од управљања
позориштем, имам неког искуства у
организацији, преговорима... Брзо сам
схватила да је то ипак то и прихватила
позив. Изгласана сам за ту позицију и дошла
овде. Трудим се да као управник пре свега
будем човек.
Како сте били задовољни затеченим
стањем у Позоришту?
- Ово ми је прво руководеће место.
За сада се сналазим, али сам дошла у
институцију која је мало „заглавила“.
Уљуљкала се у лошој пракси и ја то
покушавам да променим. На срећу, имам
сву подршку Града да Народно позориште
„Стерија“ доведем до нивоа на ком треба
да буде. То је професионално позориште, а
не аматерска дружина, што се из његовог
рада не види. Трудим се да доводимдобре
редитеље и да акценат буде на квалитету,
а не на квантитету. Желим да у сезони не
буде седам премијера, већ три, али добре.
Ускоро нам на разговор долази Ирфан
Менсур који би у Вршцу требало да режира
„Едмунда Кина“, и мислим да ће то бити јако
добра представа. Потребан ми је неко ко
ће промрдати глумце, јер вршачки ансамбл
је успаван, а уз правог редитеља могао
би одлично да игра. Вршачко позориште
нема добру репутацију, а ја то желим да
променим током ових годину дана. Основни
циљ ми је да пробудим ансамбл и вратим му
изгубљено самопоуздање.
У НП „Стерија“ недовољан број
глумаца је годинама горући проблем.
Хоћете ли урадити нешто по том питању?
- Вршачки ансамбл има осморо
запослених глумаца, три мушкарца и пет
жена. То је потпуно неприродна ситуација,
јер су женске улоге по правилу мање и
малобројније. Јако је тешко наћи комад
који одговара вршачком ансамблу. Када

сам долазила на место директорке, моја
молба је била да ми се дозволи да појачам
ансамбл. План ми је да доведем нове младе
глумце, не обавезно из Вршца. Како у НП
„Стерија“ не постоји уметнички директор,
сву уметничку одговорност носим ја. Због
тога ми је ово питање изузетно битно, иако
још увек не знам када ће то бити решено.
Постоји ли шанса да вас вршачка
публика види и на сцени?
- Уколико буде потребе за тим, ја ћу
ускочити. Ипак, сада ми је управнички
посао најважнији и посвећена сам му
максимално. Можда ће ме домаћа публика
видети на сцени ако буде гостовала нека
представа зајечарског позоришта „Зоран
Радмиловић“.
Ко чини публику коју бисте желели да
доведете у НП „Стерија“?
- Хоћу да вратим тинејџере у позориште.
То је публика која је престала да иде у
позориште, а која тек треба да долази у
наредним годинама и деценијама. Ми
имамо представе за децу и оне су посећене,
али деца кад изађу из вртића и основне
школе, престају да долазе. То је нешто на
чему управа мора да ради. Мој план је да
направим састанке са свим директорима
основних и средњих школа, и покушам да
успоставим сарадњу. Такође, треба довести
и публику из околних општина: Беле Цркве,
Алибунара... То уопште није далеко. План
ми је да разговарам и са представницима
тих локалних самоуправа, да наши плакати
буду истакнути и у тим местима и да људи
почну да долазе на наше представе.
Какву естетику планирате да негујете
у вршачком театру?
- Класичну, праву позоришну. Ја не волим
алтернативно позориште, волим класику,
реализам. Волим да се, ако глумац на сцени
пије чај, та шоља пуши; да ако глумци
разговарају у спаваћој соби, на сцени
постоји лампа. Тога данас има све мање.
Ова представа коју сада планирамо ће бити
таква. Биће то костимирана представа и
вратићемо кринолину на сцену. Мислим
да је то божанствено. Радићемо и водвиље,
брзе представе у којима се изузетно види
вештина глумца.
Шта је тренутно актуелно у НП
„Стерија“?
- Осим премијере која се планира,
актуелно је да су све представе враћене
на репертоар. И сама сам желела да их
погледам пре него што одлучим шта ћемо
задржати. Волела бих да оживимо малу
сцену; у вршачком ансамблу има глумаца
који су сјајни певачи и музичари, па је идеја
да направимо мини кабаре који би чак могао
и да се понекад измести из Позоришта.
Планирам и да сваког месеца доведемо по
неку гостујућу представу. Организоваћемо
и сарадњу српске и румунске сцене. Хтела
бих да коначно искористимо ту дивну
могућност двојезичне представе и да
глумци оба ансамбла стану заједно на једну
сцену.
Т.С.
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ВРШАЧКА КУЛА

„БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК“ ЗА ДЕБИТАНТСКИ ФИЛМ ХАНЕ ЈУШИЋ

„НЕ ГЛЕДАЈ МИ У ТАЊИР“
ПОБЕДНИК 45. ФЕСТА

Дебитантски филм Хане Јушић
„Не гледај ми у тањир“ (Не гледај
ми у пијат) освојио је награду
„Београдски победник“ за најбољи
филм Главног програма 45. Феста,
који је недавно завршен у Сава
центру пројекцијама филмова
„Тишина“ Мартина Скорсезеа и
„Афтерпарти“ Луке Бурсаћа.
„Не гледај ми у тањир“ прича
је о Маријани (натуршчик Миа
Петричевић),
девојци
која
живи у стану са болесним оцем,
неодговорном мајком и братом с
посебним потребама, и која почиње
да искушава сопствене границе
кроз сусрете са непознатим
мушкарцима.
Међународни жири, који је
радио у саставу Срдан Голубовић
(председник),
Бранка
Катић,
Далибор Матанић, Чеда Колар
и Сергеј Трифуновић, овако је
образложио
главну
награду:
„Свежина и немилосрдност којом
се ауторка обрачунава с родним
градом освојио је жири и публику
ФЕСТ-а. Врло зрело и прецизно, уз
доследан визуелни код представља
нам урањање у интиму девојке
која мора да преузме улогу главе
дисфункционалне породице и да
се истовремено бори са својим
сексуалним
ослобађањем
и
одрастањем не би ли испливала из
породичне тамнице“.
И редитељка Хана Јушић и
продуценткиња Анкица Јурић
Тилић истакле су диван пријем на
који је филм наишао код београдске
публике.
- Велика је част што смо
уопште примљени у такмичарски
програм а то што смо се вратили
као Београдски победник је
непроцењиво – поручила је Јурић
Тилић.
Награду жирија добио је филм
„Хартстон“ Гудмундура Арнара
Гудмундсона: „Због невероватне
емотивне набијености којом
одише овај филм у отварању
питања и раскршћа сексуалности
двојице дечака. У окрутности
и безизлазности околине те
наметнутих неписаних друштвених
правила, борба за личним избором
и људском слободом досеже
универзални код. Оно што након
гледања филма остаје гледаоцу у
грудима је голема туга и осећај како
се са заласком окрутног северног
сунца гаси и усамљени хумани крик
за слободом“.
Гудмундсон, који је награђен
и за најбољег дебитанта, снимио
је филм о двојици тинејџера који
проживљавају турбулентно лето
у забаченом рибарском селу на
Исланду.
- За мене је главна тема филма
пријатељство између двојице
дечака и самоприхватање као
нешто са чиме се сви ликови
носе. Филм има многе слојеве: о
породици, пријатељству, љубави,
разочарању... За мене је било

важно да имам све те различите
слојеве и приче, да осетим да сам
ухватио нешто што је стварно –
рекао је Гудмундсон у обраћању
новинарима после доделе награда.
Он је са београдском публиком
поделио две слике које су му се
урезале у сећање током прве
посете Фесту, пре десет година,
када је у Београду боравио као
студент филмске школе са својим
кратким филмом: прва је чопор
уличних паса међу којима су били
најразличитији примерци, од
чиувава до добермана, а друга су
та да није нигде видео буцмасту
децу коју данас, ипак, примећује,
поручивши нам постајемо „све
више као Исланд“.
За најбољу режију награђен је
Кирил Серебреников, аутор филма
„(М)ученик“ о средњошколцу који
излуђује одрасле својим питањима
заснованим на чврстим библијским
уверењима.
„Задивљујућа
редитељска
прецизност и мера у сусрету са
великом и важном друштвеном
темом. Снажна и сурова слика
савремене Русије, интензивна,
сирова и емоционално снажна.
Филм о религији и догми, о мраку

новог времена и будућности нових
генерација која је непозната и
неухватљива. Редитељски суптилно
и паметно, без осуде и пресуде“,
пише у образложењу жирија.
Главни глумац Серберниковог
филма, Петар Скворцов, награђен је
за најбољу мушку улогу фестивала.
Он је у видео-захвалници поводом
награде насмејао публику до суза
својим опуштеним наступом и
следећом изјавом:
- Хвала словенском роду, хвала
вам пријатељи, јако ми је мило и
заљубљен сам у Београд. Мило ми
је што сте (добро) оценили овај
филм, било га је врло пријатно
стварати и то је, у принципу, већ
сасвим довољно. Али како сте га
ви још и оценили и наградили,
онда је то двоструко задовољство.
За мене је довољно и то што је
филм сниман у врло пријатним
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условима међу пријатељима. Ако
ви за то још дајете и награде, онда
је то још пријатније. Велико хвала.
Веома сам заволео Београд и јако
бих желео да се овамо вратим. Није
важно да ли ће на овај фестивал
доспети неки мој наредни филм.
Мислим да ћу свеједно доћи.
„Снажан као стена и у исто
време треперав и ломљив као прут.
Силовит и несигуран, супериоран
и збуњен. Пре свега одбачен
и препуштен сам себи. Млади
руски глумац је дубоко из свог
унутрашњег света донео једно
од најимпресивнијих глумачких
остварења последњих година,
директно и снажно, са огромном
енергијом, без задршке, аутентично
и истинито“.
Сплитска позоришна глумица
Аријана Чулина, која је студирала
на ФДУ у Београду, награђена је
за најбољу женску улогу у свом
филмском дебију у којем тумачи
лик Маријанине мајке Вере у филму
„Не гледај ми у тањир“.
- Ово је за мене један врло
емотиван тренутак и сад знам
како се осећају ови на додели
Оскара. Само да ми га не узму сада
– нашалила се она по преузимању
награде и подсетила публику да је
се, можда, сећа по улози Милијане
у серији „Ђекна још није умрла а ка’
ће не знамо“ (1988). Она је награду
посветила професору Предрагу
Бајчетићу, што ју је „нешто научио“
а потом на конференцији за
новинаре додала:
- Драго ми је што овде постоји та
култура и традиција где се глумац
осећа величанствено, захваљујући
публици која прати овај фестивал.
„Чулина је дебитовала на филму
на фасцинантан начин. Суптилност,
аутентичност
и
уверљивост
којом тумачи улогу мајке ближи
се документарном изразу којим
постиже универзалност која
се издиже изнад места радње.
Минијатурне глумачке бравуре,
огољеност и прецизност све су
одлике одличне глумице која је
напокон дочекала шансу да се
представи филмској публици“,
оценио је жири.
Најбољи
сценарио
има
филм „Топлотни удар“ Аргириса
Пападимитропулоса,
редитеља
који је признао да прописан

сценарио за овај филм –
трагикомедију о туристима на
грчком острву Антипарос – никада
није ни написао. Он је на снимању
много импорвизовао са глумцима,
којима је и посветио награду.
- Награда ми много значи јер
ја не волим да пишем класична
сценарија, нарочито дијалоге. Не
желим да кажем људима шта кажу,
желим да то извучем из њих да
делује природно. Ја само пишем
описе сваке сцене. Кад сам тражио
новац за филм сви су прво хтели да
виде људски сценарио, а ја сам им
рекао да то не могу да испоручим,
тако да ова награда показује да
сам ипак ја био у праву – рекао је
Пападимитропулос.
„Урнебесна
трагедија
о
посесивности и самоћи, о потрази
за љубављу и промашености једног
живота. Филм о границама људског
очајања, у једноставној драмској
структури која је неочекивана и
духовита, сурова и тужна. Филм о
љубави и бесмислу живота без ње.
О страшној усамљености и лудачкој
и болесној потрази за љубављу, о
људском паду, без кочнице и краја“,
пише у званичном саопштењу
жирија.
„Нинова“ награда за најбољи
филм приказан у програму
„Границе“ додељена је филму
„Роко“ редитељског двојца Тјерија
Демезијеа и Албана Терлеа, а
Специјалну награду жири је дао
филму „У сенкама“, иранског
редитеља Бабака Анварија.
„Политикина“ награда „Милутин
Чолић“ за најбољи филм у
такмичарском Фестовом програму
„Српски филм“ додељена је Бојану
Вулетићу за филм „Реквијем за
госпођу Ј.“.
Жири ФЕДЕОРА је одлучио
да награда за најбољи филм
у
међународној
селекцији
припадне „(М)ученику“ Кирила
Серебреникова, а у домаћој
селекцији „Дневнику машиновође“
Милоша Радовића.
Награда „Небојша Ђукелић“
припала је филму „Ноћно
живљење“ Дамјана Козолеа.
Награда публике „Горки лист“
за најтраженији филм 45. Феста
припала је „Патерсону“ Џима
Џармуша.
Извор: Блиц

1919

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Арзамас, Ивана Димић

2. Јанин календар, Јана Дачовић
3. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић
4. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
5. Професори смрти 1 – Носачи
ковчега, Дејан Лучић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Хајдук у Београду, Градимир Стојковић

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
3. Марта Смарт и вашар загонетки, Урош
Петровић
4. Урнебесна физика, Светислав Пауновић,
Бранко Стевановић, Игор Коларов
5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз
Пишон

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Љубичице и Сајси М-Си – Бомбонице
2. Фрајле и Мањифико – Пеперутка
3. Силиконс – Морнинг лајт
4. Нипке – Бејба из нета
5. Меритас – Ова љубав
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ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 133, 7. МАРТ 1985.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

На Хируршком одељењу овдашњег Медицинског
центра “Анђа Ранковић”, недавно је забележен
значајан успех лекара каквим се могу похвалити
малобројне домаће клинике. Хирург др Цено
Томов извршио је 500-ту самосталну операцију
премошћења крвних судова, познатију као бајпас. Иначе, овај сложени захват, екипа вршачких
хирурга успешно обавља већ неколико година и то
на пацијентима који болују од хроничних кардиоваскуларних сметњи, односно зачепљења крвних
судова.
- Захваљујући др Томову и његовим асистентима
радимо и најделикатније операције на замени
цевчица “које живот значе”, од најситнијих крвних
судова, осим аорте, каже примаријус др Стеван
Ћирић, начелник Хируршке службе вршачке
Болнице. - За овај посао смо за наше услове добро
опремљени, мада се за ову младу грану хирургије
не опредељују у сличним болницама, већ је то
“привилегија” специјализованих институција.

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”.

УСПЕХ ВРШАЧКИХ ХИРУРГА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 323, 24. МАРТ 1995.

БРАТИМЉЕЊЕ ВРШЦА И ТРИКАЛЕ

Друштво српско-грчког пријатељства из Вршца
покренуло је акцију за братимљење Вршца са
Трикалом, градом у Тесалији. Тим поводом председник
овог друштва Милан Ковачевић, упутио је писмо
градоначелнику Трикале Константину Папастерију,
које су објавиле све трикалске новине. Ево извода
из поменутог писма, између осталог, објављеног и у
дневнику “Енимероси”.
- Желимо да остваримо побратимство између
наша два града. Наша Гимназија, такође жели тесне
везе са одговарајућом школом у Трикали. Приликом
свог боравка у вашем граду октобра 1994. имао сам
прилику да упознам историјске, економске и културне
вредности, каи лепоте Трикале. Такође, уверио сам се
у снажна пријатељска осећања која према српском
народу владају у трикали, Тесалији и целој Грчкој.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 31, БРОЈ 579, 11. МАРТ 2005.

НЕМА КУПАЦА ЗА “КЛУЗОВЕ”
МАШИНЕ

Јавна продаја машина вршачких конфекционара
одржана од 22. до 24. фебруара у фабричком кругу
“Клуз - Плитвице”, није успела. Према речима
Светлане Лазаревић, председника Општинског
суда Вршац, није продата ни једна од 404 машине
пописане од стране вршачког правосудног органа
на основу извршења судских одлука у споровима
које су радници водили због неисплаћених зарада и
доприноса. Наредна продаја биће заказана за месец
дана, а цена машина снизиће се за износ до једне
трећине од првобитне цене одређене вештачењем
тржишне вредности. Предузеће “Клуз - Плитвице”
дугује радницима, на основу изречених пресуда у
судским споровима, 54,5 милиона динара, без камате
и неисплаћених доприноса, а на основу минималне
зараде.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (61)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

IX. ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА
Вршац под Комором - Изглед предела - Јавне грађевине - Колонизација под Маријом Терезијом Стање угарских насељеника - Павле, Вук, Бранко, Бранковићи - Морал и религиозност овд. Немаца
- Школске вести - Немачка школа добија два учитеља - Влада смишља да подигне нем. Учитељску
школу у Вршцу - Владика Јован Ђорђевић пренаша своју столицу у Вршац

Мађари појаве се у Вршцу
тек у 6. Десетини у већем броју.
То су били већином Ердељци
из Торде и њене околине. Г.
1716. Било је у Вршцу 60, а
у Павлишу 25 Мађара; јошт
их је било и расејаних по
Алибунару, Уљми, Маргити,
Сент-Јаношу, и Ферендији 1).
Матрикуле овд. р. к. парохије
и акта вар. архиве сачуваше на
оног времена мађарска имена:
Бал, Бел, Чилаг, Дечке, Дечерти,
Добороњ, Фаркаш, Фазекаш,
Ференц, Гахол, Гани, Гици,
Хусар, Катона, Колошвари,
Комор, Ковач, Месарош, Нађ,
Нађвереш,
Пор,
Пордок,
Рарош, Рич, Шергељ, Салкаи,
Силаи, Такра, Тот и др.
Већим делом ови Машари
били су Калвини, још један
разлог више, што влада, која
је на томе радила, да ј. Угарска
остане католичка, није радо
гледала
насељенике.
Из
матрикула врш. р. к. парохије
види се, како су се Машари
претапали у друге народности.
Од имена Фаркаш постаде –
Волф, а од Чилпс – Штерн.
Г. 1743. Дође у Вршац за р.
к. пароха Јован Реш. Као такав
и као окружни декан служио
је до год. 1755 2), а онда је
умировљен. Он је после себе
оставио 700 ф, као прилог за
оснивањепетог протојерејског
места у чанадској епархији
3). После Реша дође за овд. р.
к. пароха Ф. Антон – али не за
дуго; јер умре већ 1. фебруара
1756. Он је сарањен у капели
на Миси 4). За тим дође
Вартоломије Бахман као парох
и декан, који умре 13. јунија

1763. у својој 69. г. 5).
Г. 1764. дође у Вршац Павле
Вук Бранко Бранковић један од
најобразованијих свештеника
у дијецези. Месеца марта
споменуте
године
прими
управу парохије 6.) До његовог
доласка био је администратор
Ђорђе Игњат Ридл, који је

овамо из Беле Цркве , где
је такође администрирао, у
пролеће 1763. г. премештен
7). Како је Бранковић имао
големог утицаја не само на
своју парохију, него и на
читав деканат, умесно је што
ћемо се у неколико забавити
повесницом његовог живота.

1) Ibibem
2) Матрикуле врш. р. к. парохије.
3) Oltványi Pál: A csanádi. püspöki imegye
birtokviszonyainak rövid története, 1867, стр.
54
4) Његов надгробни камен види се у
цркви с десне стране од клупа.

5) Матрикуле врш. р. к. парохије – Овом
приликом и на овом месту хоћу да исправим
погрешно мишљење Ј. Рупа, који у свом делу
„Magyarország helyrajzi története”, св, III, стр.
49 и 50 наводи, да је суоснивач, вршачки
парох (1758.). У то време он је био парох
у Белој Цркви, као што се можевидети из

матрикула оне парохије и акта у чанадској
архиви. Спореди L. Böhm: Weisskirchen, стр.
55.
6) Матрикуле врш. р. к. парохије
7) Böhm: Weisskirchen, 2. издање стр. 253.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

С ТО Н И Т Е Н И С

ТИЈАНА ЈОКИЋ
УСПЕШНА И НА
СЕНИОРСКОМ
ДРЖАВНОМ
ПРВЕНСТВУ
Вршачка стонотенисерка Тијана
Јокић, иако још увек јуниорка,
наступила је на овогодишњем
државном првенству за сениоре који
је одржан 5. и 6. марта у Врњачкој
Бањи. У конкуренцији парова
освојила треће место са Драганом
Вигњевић из Новог Кнежевца.
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У ПРВОМ ПРОЛЕЋНОМ КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА ВРШАЦ ГОСТУЈЕ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

МРЂА НЕЗАДОВОЉАН ГЕНЕРАЛНОМ ПРОБОМ

Фудбалери Вршца завршили су
припреме за пролећни део првенства
Српске лиге Војводине и овог викенда
путују у Бачку Тополу где ће се састати
са екипом ТСЦ. Изабраници тренера
Горана Мрђе су у последњем контролном
мечу одмерили снаге са чланом Српске
лиге Београд, Бродарцем из Београда,
одигравши нерешено 2:2. Шеф стручног
штаба Вршца у интервјуу за “Вршачку кулу”
оценио је учинак екипе током припрема.
- Нисам задовољан игром у генералној
проби, преценили смо себе а потценили
противника одигравши врло површно.
Бродарац је озбиљан клуб, захваљујући
пре свега озбиљном раду у млађим
категоријама, у техничко - тактичком
погледу далеко су испред нас. У меч смо
ушли са намером да да се надигравамо,
међутим пресинг нашег противника
онемогућавао нас је у намери да задржимо
посед. Са друге стране са нашим пресингом
противник је врло лако излазио на крај
па сам тактику морао да прилагодим
околностима и због тога не могу бити
задовољан без обзира што нисмо изгубили.
Да ли је по Вашем мишљењу Вршац
спреман да на терену преточи Вашу
фудбалску визију?
- Моја идеја је да Вршац ствара велики
број гол прилика кроз посед лопте и да
на тај начин вратимо публику на трибине.
Мислим да је сада права прилика за то
јер имамо довољно бодова да можемо
да играмо без резултатског императива.
Када имате притисак важности утакмице
не можете да стварате игру. Стварање
тимске игре подразумева одређени

ризик, а наш бодовни салдо дозвољава
да ту врсту ризика прихватимо. Ипак, у
дилеми сам јер оваква концепција захтева
време, а показало се да је исплативије
прилагођавање
тактике
тренутном
противнику.
Вршац у прва два кола пролећног
дела има ривале из горњег дома. Колико
знате о екипи ТСЦ-а?
- Клуб из Бачке Тополе фигурира као
озбиљан кандидат за пласман у Прву лигу
без обзира што је јесењи део завршио на
петом месту. Буџет им је озбиљно повећан,
финансијски их помаже и влада Мађарске,
извршили су квалитетну додатну селекцију
тима чију окосницу чине играчи који су
на окупу три - четири године. Ми на тој

утакмици немамо шта да изгубимо, али
можемо пуно да добијемо. Покушаћемо да
их изненадимо.
Да ли су сви играчи Вршца спремни
за почетак првенства?
- Имамо повређених играча, леви бек
Божидар Величковић озбиљно је појачање,
али већ месец дана кубури са повредом,
играч који је алтернатива на тој позицији,
Лазар Јанковић, опоравио се тек пре пет
дана. На утакмици са Бродарцем повредио
се и Шаренац тако да ни он неће бити у
саставу екипе у Бачкој Тополи.
Утакмица 16. кола Српске лиге Војводина
ТСЦ - Вршац игра се у суботу, 11. марта са
почетком у 14:30 часова.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ДОЧЕКУЈЕ ЈЕДИНСТВО ИЗ НОВОГ БЕЧЕЈА НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ
И у појединачном делу је играла
на главној табли јер се пласирала
као друга кроз групну фазу
такмичења. У овом делу је изгубила
за полуфинале од Сабине Шурјан.
Тијана Јокић отпутовала је за
Италију на међународни турнир
који се бодује за светску ранг
листу (ИТТФ).

С ТРЕЉАШТВО

УЉМАНИ
ТРЕЋИ НА
ДРЖАВНОМ
ПРВЕНСТВУ
Протеклог викенда у Новом Саду
је одржано Првенство Војводине
у стрељаштву, у “А” програму на
којем су стрелци Стрељачког клуба
Уљма остварили изванредан успех
освојивши 3. место у дисциплини
ваздушни
пиштољ.
Сениорска
екипа ениора СК”Уљма” наступила
је у саставу: Богица Гаврилов,
Александар Моња и Немања
Стојанов.
Прво место припало је стрелцима
Кикнде који су укупно погодили
1670 кругова, друго место заузела
јеекипа Панчево 1813 са 1563, а
Уљмани су трећи са 1571 кругова.

ДАЧА БЕЛИЋ СА ЈУНАЈТЕДОМ ОТВАРА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ
Фудбалери Вршац јунајтеда завршили
су зимске припреме и у суботу на Градском
стадиону, од 14:30 часова, дочекују
Јединство из Новог Бечеја. Екипа је у
припремном периоду одиграла четири
припремне утакмице, све на гостујућим
теренима, али и неколико пута мењала
локацију на којој је обаваљан тренажни
процес. Тренер Миша Бељин истиче да је у
таквим условима било врло тешко радити.
- Током зимске паузе у Вршцу практично
не постоје услови да се тренира фудбал.
Приморани смо били да комбинујемо рад
на атлетској стази нашег стадиона, у балону
Спортског центра “Ветрењача” и у Градском
парку. Свуда сем на правом фудбалском
терену. Одиграли смо четири припремне
утакмице, све на страни, у Панчеву против

Младости из Омољице (0:2) и Железничара
из Панчева (0:3), у Белој Цркви против БАК-а
(1:0) и у Ковину против Радничког (2:2).
У односу на јесењи део сезоне Вршац
јунајтед је појачан за два искусна играча.
- Ангажовали смо искусог Белића,
Вучковића и Ивана Јовановића, који својим

ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК ЗА ФУДБАЛЕРЕ

БОГАТ ПАЗАР ВРШЦА

Овог викенда почиње пролећни део
фудбалске сезоне 2016/17. Фудбалски
савез Града Вршца имао је доста посла око
регистрације нових и брисања из регистра
играча који су напустили овдашње клубове.
Било је неколико врло занимљивих трансфера,
а најактивнији је био српсколигаш Вршац. Ево
и прегледа свих долазака и одлазака играча у
зимском прелазном року.
ФК Вршац, дошли: Милован Дмитровић
Раднички’ (Шид), Немања Милошевић, Лука
Тодоровић, Радош Војнов Црвена звезда
(Павлиш), Лука Лукић Динамо 1945 (Панчево),
Марио Гудан Железничар (Панчево), Тихомир
Крачуњел Вултурул (Гребенац), Даниел Ћулибрк,

Бојан Чукић М, Марко Јованов Н, Бојан Вагић
Вршац јунајтед (Вршац), Дејан Јаћимовски,
Божидар Величковић, Борац (Сакуле), Давор
Рајковача Бачка 1901 (Суботица), Лазар Јеремић
Полимље (Пријепоље), Игор Јовановић Павлиш,
Марко Леваја Змајеви 013 (Вршац), Страхиња
Попов Партизан (Уљма), Никола Ничевски Слога
(Пландиште). Отишли: Емил Бугарин Металац
(Г.Милановац), Мирослав Бабић Јединство
(Параћин), Емил-Амир Хасанагић (?),Бојан Тимић
Осечина (Осечина), Страхиња Којић Табане
1970 (Јагодина), Марко Мастило (Шапине),
Реља Радовановић Шумадија (Аранђеловац),
Страхиња Бачанин Рад (Београд), Петар
Вигњевић Железничар (Панчево), Немања

квалитетом могу побољшати нашу игру,
али и утицати на развој младих играча.
Првом тиму смо прикључили и четири
играча из нашег кадетског погона. Циљ је
да што пре обезбедимо опстанак у лиги и
да афирмишемо још неколико момака из
наше фудбалске школе, закључио је Б
Мрдаковић Раднички (Нови Београд), Вуко
Марковић Црна Гора, Драгослав Сремчевић
(Шапине), Никола Бањац (Шапине).
Вршац јунајтед, дошли: Данило Белић
(Вршац), Владимир Вучковић Црвена звезда
(Павлиш), Немања Ранић Партизан (Уљма),
Даниел Ћулибрк, Иван Јовановић, Давид Берки
(Вршац),
Јединство (Влајковац), дошли: Јован
Ћетковић, Иван Попов Партизан (Уљма), Серђо
Биља, Марин Ракитован Вултурул (Гребенац).
Потпорањ, дошли: Далибор Булаја Црвена
звезда (Павлиш), Ненад Јоксимовић,Вултурул
(Гребенац).
Борац
(Велико Средиште), дошли:
Ненад Јованов, Вултурул (Гребенац), Драган
Костадиновић Црвена звезда (Павлиш).
КМФ Форум (Вршац), дошли: Немања
Жеравица, Тврђава Интернационал (Нови Сад),
Ален Чакара, Борац (Велико Средиште).

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А

Р У КО М Е Т

ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА У ПОСЛЕДЊЕМ МИНУТУ НАДОКНАДИЛИ ШЕСТ ПОЕНА ЗАОСТАТКА

ДИМИЋ НАШАО ПУТ КРОЗ “ШУМИЦЕ”
ОКК БЕОГРАД – ВРШАЦ 79:80 (23:15, 27:28, 12:20, 17:17)

БРОДОЛОМ ВРШЧАНА
У КИКИНДИ

Убедљивим поразом у првом колу
пролећног дела првенства Младост из Вршца
преузела је “фењер” од Црвене звезде из
Мокрина. У наредном колу Вршчани поново
гостују, овог пута у Сечњу, екипи Херцеговине.

поена и смањио минус на пет поена (48:53).
Серију је наставио Димић, да би капитен
Савовић тројком донео изједначење (53:53).
Београђани су узвратили серијом 7:0,
Крстовић и Димић тројкама су одмах

“ПИНГВИН” ДАРУЈЕ НАВИЈАЧЕ НА УТАКМИЦИ ПРОТИВ НАПРЕТКА
Кошаркашки клуб Вршац је у суботу припремио нову наградну игру за своје
симпатизере. Сви гледаоци са пропусницом КК Вршац
потенцијални су добитници вредних награда које је обезбедила
ренимирана вршачка продавница аудио - видео опреме и беле
технике “Пингвин”. Наградна игра биће одржана у полувремену
а награде су: Кетлер марке Горење, сецкалица Колосус и пегла
Вокс. Уколико желе да освоје неку од награда љубитељи
кошарке треба да дођу у Центар Миленијум понесу своју
пропусницу и присуствују утакмици Вршац - Напредак Рубин
која почиње у 18 часова.

41 : 28

Јабука - Херцеговина

27 : 28

ЖСК - Банатски Карловац

31 : 26

Црвена Звезда - Сивац

26 : 19

Срем - Јединство

28 : 26

Црвенка - Врбас

27 : 25

Табела:
1.Кикинда

12

11 0

1

22

2.Црвенка

12

9

1

2

19

3.Јединство

12

6

2

4

14

12

7

0

5

14

12

6

1

5

13

12

6

0

6

12

7.ЖСК

12

5

1

6

11

8.Б.Карловац

12

5

0

7

10

9.Јабука

12

4

1

7

9

10.Ц.Звезда

12

3

1

8

7

11.Сивац

12

3

1

8

7

12.Младост

12

3

0

9

6

ВРШАЦ – КРАЉЕВО 66:54 (16:16, 22:7, 14:13, 14:18)

ПОСЛЕДЊЕ КОЛО БЕЗ ЗНАЧАЈА

ШАБАЦ - ВРШАЦ 89:72
(22:22, 26:18, 16:21, 25:11)

сезоне и рекла да ћемо
бити све боље како време
буде одмицало. Хендикеп је
што играмо са свега седам
играчица, то је огромно
оптерећење, али девојке
су показале огромну жељу.,
каже капитен Вршчанки
Биљана Станковић.
Најискуснија играчица
наше лиге због повреде
ове сезоне није могла
да помогне на терену,
али
својим
саветима
обилато помаже и у раду
на тренинзима, и на самој
утакмици.
- Пред нама је завршни
турнир
Милана
Циге
Васојевића у Новом Саду,
мислим да ће бити изузетно
занимљиве борбе најбољих

ОД Б О Ј К А
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 17. КОЛО

НАЈВАЖНИЈИ ТРИЈУМФ СЕЗОНЕ

их није служио шут па
су Вршчанке убедљиву
предност одржавале све
до краја треће четвртине
(49:29). Тек у последњих
десет минута гошће су
успеле да смање заостатак,
међутим Вршац је потпуно
контролисао
игру
и
резултат до последњег
тренутка
и
заслужено
славио најважнију победу
ове сезоне.
-Мислим да смо на срце
одиграли
завршницу,
форма нам је у успону,
тренер Данијела Ризвић
је одлично урадила свој
посао, водила је тим баш
како је требало. Требало је
времена да наш рад дође до
изражаја, ја сам на почетку

Резултати:
Кикинда - Младост

успоставили равнотежу а Никола Јефтић је
донео прво вођство Вршцу у финишу треће 4.Херцеговина
четвртине (63:62). У последњих десет минута 5.Врбас
виђена је резултатска клацкалица, и финиш
у којем је Вршац био смиренији и спретнији. 6.Срем

ПОБЕДОМ У ДЕРБИЈУ ВРШЧАНКЕ ОБЕЗБЕДИЛЕ УЧЕШЋЕ У ПЛЕЈ ОФУ И НА ЗАВРШНОМ ТУРНИРУ МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА

Вршчанке су у дербију
21. кола, који је одлучивао у
четвртом учеснику плеј офа
и завршног турнира Купа
Милана Циге Васојевића,
убедљиво
савладале
Краљево и поновиле успех
из прошле сезоне када се
су се такође нашле међу
четири најбоље екипе у
држави. После изједначене
борбе у првој четвртини
у којој су Краљевчанке у
7. минуту имале предност
од 4 поена (12:8), у
другом периоду Вршац
је надскочио ривала и
серијом прецизних шутева
за три поена, пре свега
Марине Мандић и Зорице
Митов, стекао недостижних
15 поена разлике (38:23).
У том периоду игре у тиму
тренера Стеле Бошњић и
Данијеле Ризвић практично
није било слабог места.
Ивана Јовановић одиграла
је једну од најбољих
партија ове сезоне, док
је стандардно добру игру
пружила Анђела Радовић.
У другом полувремену
Краљевчанке
су
биле
максимално борбене, али

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 12. КОЛО
КИКИНДА ВРШАЦ 41:28 (22:15)

Дворана Шумице, гледалаца 350,
судије: Глишић, Чукаловић, Пецељ
ОКК БЕОГРАД: Манојловић 11 (4
ск, 3 ул), Симеуновић 9 (3 ск, 3 ас, 2
ул),
Миловановић,
Димитријевић,
Нешић, Торбица, Јовановић 7 (1 ас,
1 ул), Мишковић 7 (4 ск), Ћирковић,
Дрекаловић 4 (1 ск, 1 ул), Станковић 23 (2
ск, 1 ас, 3 ул), Нешовић 15 (4 ск, 10 ас)
ВРШАЦ: Павковић 3 (4 ск, 4 ас),
Павловић, Митровић 3 (1 ас), Крстовић
9 (3 ск, 1 ас, 1 ул), Јововић 9 (2ск, 1 ул),
Узелац 7 (3 ск), Спасојевић, Савовић 11 (4
ск), Димић 19 (3 ск, 3 ас, 1 ул), Јефтић 14
(6 ск, 1 ас, 1 ул), Минчев 3, Ђерић 2 (3 ск,
1 ас, 1 ул)
Семафор: 16:5 (5), 22:15 (10), 37:31 (15),
50:43 (20), 58:53 (25), 62:63 (30), 69:71 (35)
Вршчани су после четири године
прекинули серију пораза у Дворани
Шумице против ОКК Београда у утакмици
чија завршница није била за љубитеље
спорта са слабим срцем. Изабраници
тренера Владимира Ђокића направили су
невероватан преокрет у последњем минуту
у који су ушли са шест поена минуса (79:73).
Међутим, у последњих 60 секунди меча
направили су серију 7:0 и победили кошем
Милоша Димића.
ОКК Београд је утакмицу почео
максимално мотивисано и борбено.
Већ у првој четвртини домаћи су имали
двоцифрену разлику (18:8 и 20:10), и до краја
првог полувремена нису испуштали вођство
захваљујући одличној игри Нешовића и
Станковића.
Почетком другог полувремена Вршчани
су се пробудили захваљујући плејмејкеру
Јововићу који је постигао пет узастопних

2323

Вршчанке
нису
имале
императив победе у последњем
колу већ су чувале снагу за
завршницу првенства, па су
против Шапчанки прилику
добиле играчице са мањом
минутажом током сезоне.
Та утакмица одлучује ко ће
бити четврти учесник завршног
турнира Купа Милана Циге
Васојевића.

екипа Србије јер се показало
да у једној утакмици свако
сваког може да савлада.
Ми смо недавно победиле
шампиона, екипу Радивоја
Кораћа, оне нам леже и
волела бих да нам њих
жреб додели у полуфиналу.
Велики сам оптимиста,
наглашава легендарна Бикс.
Завршни турнир Купа
Милана Циге Васојевића
игра се у суботу и недељу.
Полуфинални мечеви на
програму су у суботу са
почецима у 16 и 18:30
часова. До закључења овог
броја “Вршачке куле” жреб
није био обављен.

ТРИЈУМФ БАНАТА У
ДЕРБИЈУ
Војводина НС СЕМЕ 2 - БАНАТ0: 3
(20:25, 21:25, 20:25)

Резултати:
Младост (НП) - Херцеговина

3: 2

Дунав Волеј - Младост (Т)

3: 1

Кулпин - Шид

3: 0

Војводина НС СЕМЕ 2 - Банат

0: 3

Пролетер - Сомбор

3: 0

Кикинда - Ботафого

0: 3

Табела:
1.БАНАТ

17

17

0

50

2.ДУНАВ ВОЛЕЈ

17

13

4

37

3 КУЛПИН

17

10

7

27

4 ХЕРЦЕГОВИНА

17

9

8

29

5 ШИД

17

9

8

28

6 ВОЈВОДИНА 2

17

8

9

26

7 ПРОЛЕТЕР

17

8

9

26

8 МЛАДОСТ (НП)

17

7

10

22

9 СОМБОР

17

7

10

21

10 МЛАДОСТ (Т)

17

7

10

18

11 БОТАФОГО

17

5

12

13

12 КИКИНДА

17

2

15

9

24 ВРШАЧКА КУЛА
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